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'பததிவுகள' 25 கட்டுரரைகள
(தததொகுததி மூன்ற)

"அரனைவருடனும் அறதிவவிரனைப் பகதிர்ந்து தகதொளவவதொம்" 

"அரனைவருடனும் அறதிவவிரனைப் பகதிர்ந்து தகதொளவவதொம்" என்பரதத்ததொரைக மந்ததிரைத்துடன்,
எழுத்ததொளர் வ.ந.கதிரிதரைரனை ஆசதிரியரைதொகக்தகதொண்டு மதொர்ச் 2000 ஆம் ஆண்டிலதிருந்து தவளளியதொகும்
இரணைய இதழ் 'பததிவுகள' (பததிவுகள.கதொம்). 'பததிவுகள' இரணைய இதழதில் தவளளியதொனை கட்டுரரைகள,
சதிறகரதகள, கவவிரதகள மற்றம் ஆய்வுக் கட்டுரரைகள மதின்னூற் தததொகுப்புகளதொக தவளளியதொகும்.

இது அவ்வரகயவில் தவளளியதொகும் மூன்றதொவது கட்டுரரைத்தததொகுப்பு.

 'பததிவுகள.கதொம்' தவளளியயடு!
அக்வடதொபர் 2020 
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உள்ளள
1. நவவீன தபண் கவவிரஞைகளும் தபண்ணவியமும் - - நவளஜதொததி ளஜதொகரைட்னம் (இலண்டன்) -

2. .தகதொடு மனக் கூனனி ளததொன்றதினதொள்   முரனவர் மு. பழனனியப்பன் ( இரணப்ளபரைதொசதிரியர் ,மதொ.
மன்னர் கல்லூரி புதுக்ளகதொட்ரட ) -

3. தமதிழ் வளர்ச்சதியவில் வரலப்பூக்கள் -  முரனவர். துரரை. மணவிகண்டன் , உதவவிப் ளபரைதொசதியர்,
தமதிழ்த்துரற, பதொரைததிததொசன் பல்கரலக்கழக கல்லூரி,தபரைம்பலூர் -

4.‘‘நதொவல் ரைதொணவி ரவ.மு.ளகதொரதநதொயகதி அம்மதொள்’’ -  முரனவர் சதி. ளசதுரைதொமன், இரணப் ளபரைதொசதிரியர்,
மதொ.மன்னர் கல்லூரி, புதுக்ளகதொட்ரட -

5. என் ஆதர்ஸம் என் ஆசதொன் என் நண்பன்  -  தபதொ. கருணதொகரைமூர்த்ததி (ளபர்லதின்) -.
6 .கனடியத் தமதிழ் சதினனிமதொ! உறவு: கனடியத் தமதிழ் ததிரரைப்படவரைலதொற்றதில் ஒரு ததிருப்புமுரன! - - குரு

அரைவவிந்தன் -
8. பவிரைஞ்சு சதினனிமதொ: வஞ்சதிக்கப்பட்ட தபண்ணவின் தமமௌனககீதம்- ‘கதில்லீசதின் மரனவவி’ -

எம்.ளக.முருகதொனந்தன் -
9. ரைதொஜதொ ரைதொஜதொததொன்.  -- தபதொ.கருணதொகரைமூர்த்ததி, தபர்லதின் -

10. A.N.KANTHASAMY: a rationalist of a fine order by K.S. Sivakumaran
11. (மமீள்பவிரைசுரைம்) நதொன் ஏன் எழுதுகதிளறன்? அறதிஞைர் அ.ந.கந்தசதொமதி -

12. சதிங்கப்பூர் தமதிழதிலக்கதியத்ததில் அரடயதொள அரைசதியல் (எழுத்ததொளர் தஜயந்ததி சங்கருடன் உரரையதொடல்)
- ளக.பதொலமுருகன் (மளலசதியதொ) -

13. மமீள்பவிரைசுரைம்: மனக்கண் முடிவுரரை!  - அ.ந.கந்தசதொமதி -
14. எமதிலதி ளஸதொலதொ: வழுக்கதி வவிழுந்த வடிவழகதி 'நதொனதொ' மூலம் ரவயத்ரதக் கலக்கதிய நதொவலதொசதிரியர்!

பவிதரைஞ்சுப் ளபனதொ மன்னர்களனின் ஒப்பற்ற ளஜதொததி எமதிலதி ளஸதொலதொ!  - அ.ந.கந்தசதொமதி- 
15.‘ததணவியதொனனின் பதொர்க்கப்படதொத பக்கங்கள்’ இருட்டடிப்பு தசய்யப்பட்ட பக்கங்கள் மமீததொன மதொர்க்சதிய

ஒளனிவவீச்சு - முரனவர் ந.ரைவவீந்ததிரைன் -
16. அவ்ரவ சண்முகமும், நதொடக கரலயும் - - சுதர்சனம் களணசன்  -

17.முரனவர் பதொல சதிவகடதொட்சத்ததின் சரைளசதொததிமதொரல ஒரு சமூக பண்பதொட்டுப் பதொர்ரவ
ளசதொததிடமதொரலக்கு ஓர் மதொரலயதொ?  - த.சதிவபதொலு -

18. கதிளரைக்க நதொடகதொசதிரியர் ளஹதொமர் அவர்கள் எழுததிய ஒடிசதி பற்றதிய சுருக்க வரரைவு. - முரனவர்
ஆர்.ததொரைணவி -

19. ததிரும்பவிப்பதொர்க்கதின்ளறன்: ஈழத்ததிலதிருந்து ஒலதித்த இலக்கதியக்குரைல் மல்லதிரக ஜவீவதொ  - முருகபூபததி -
20 .ததிரும்பவிப்பதொர்க்கதின்ளறன்: சமரைசங்களுக்குட்படதொத பரடப்பதொளனி - பதொரைததி இயல் ஆய்வதொளர்

தததொ.மு.சதி.ரைகுநதொதன்  - முருகபூபததி -
21. ளஜதொ.டி.குரூசும் ளஹமமதொலதினனியும் தஜயளமதொகனும் - - யமுனதொ ரைதொளஜந்ததிரைன் - 

22. ஏ.ளஜ.கனகரைத்னதொ: பல்துரற இரணவுப் பதொர்ரவரய ளநதொக்கதி - - யமுனதொ ரைதொளஜந்ததிரைன் - 
23. சங்ககதொல இலக்கதியங்களனில் அறதிவவியல் சதொர்ந்த பததிவுகள்  - நுணதொவவிலூர் கதொ. வவிசயரைத்ததினம்

(இலண்டன்)-
24. தததொல்கதொப்பவியர் கதொட்டும் ஐந்ததிரணகளனின் அரமப்பும் அவற்றதின் எழதிலும்  - -நுணதொவவிலூர்

கதொ. வவிசயரைத்ததினம் (இலண்டன்)-  
25. தமதிழ் 2010 கருத்தரைங்கதில் டதொக்டர் கலதொம் ஆற்றதிய உரரை  -  கதி.தபன்ளனஸ்வரைன் -
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1. நவவீனை தபண் கவவிரஞைகளும் தபண்ணைவியமும் - நவளஜதொததி ளஜதொகரைட்னம் 
(இலண்டன்) -

மங்ரகயரைதொகப் பவிறப்பதற்ளக – நல்ல
மதொதவம் தசய்ததிட ளவண்டுமம்மதொ

என்ற பதொடினதொர் கவவிமணவி ளதசதிக வவிநதொயகம் பவிள்ரள. ஆணும் தபண்ணும் நதிகதரைனக் 
தகதொள்வததொல் உலகம் அறதிவவிளலதொங்கதித் தரழக்கும் என்றம், கற்பு நதிரலரய ஆணுக்கும் 
தபண்ணுக்கும் தபதொதுவவில் ரவப்ளபதொம் என்றம், பதொரைதத்ததில் புதுரமப் தபண்கள் ளததொன்ற 
ளவண்டும் என்ற வவிழதிப்புணர்ரவ ஏற்படுத்ததினதொர் பதொரைததி. பதொரைததிததொசன், கவவிமணவி ளதசதிய 
வவிநதொயகம்பவிள்ரள, பட்டுக்ளகதொட்ரட கல்யதொண சுந்தரைம் ளபதொன்றவர்களனின் கவவிரதகளனில் 
தபண்ணவியச் சதிந்தரனகள் நதிரறந்துள்ளரதக் கதொணமுடிகதிறது.

தமதிழரின் முதற் கதொவவியமதொன இளங்ளகதொவடிகளனின் சதிலப்பததிகதொரைத்ததில் முதற் தபண்ணவியக் 
குரைல் எழுப்பப்பட்டததொக கருதுவரத கதொண முடிகதிறது. மன்னன் அரவயவில் மறத்துப் 
ளபசுவதும்இ உண்ரமரய உரரைத்து நதிற்பதுவும், சுட்தடரிக்கும் சூரியனதொக சுட்டுவவிரைல் நவீட்டி
‘ளதரைதொ மன்னதொ’என்ற ஆளவசக் கண்ணகதியதொகதி புது உருக் தகதொண்டவள் மன்னனனிடம் 
மன்றதொடதொமல், ளவண்டி நதிற்கதொமல், சரிக்குச்சரி ளபசதியவள் கண்ணகதி என்ற கதொவவியம் 
வவிளம்புகதிறது.

ஆண் ளநதொக்கதில் எழுதப்பட்டு வந்த தபண்ணவின் வவிடயங்கரளக் கரலத்து தன் ளநதொக்கதில் 
எழுதுவததொக வளர்ந்து தகதொண்டிருக்கதின்றன தபண்ணவியக் கவவிரதகள். சமூக நதியததிகள் 
தபதொதுவதொக ஆணுக்குச் சதொதமதொகளவ உள்ளன. இவற்ரற எததிர்த்துப் ளபதொரைதொட 
ளவண்டிய நதிரலரமகள் தபண் கவவிரஞைகளுக்கு சவதொலதொக உள்ளது. தம் உணர்வுகரள 
பரடப்பதொக தவளனிப்படுத்துகதின்ற உரிரம கூட பல இடங்களனில் தபண்களுக்கு 
மறக்கப்படுகதின்றது. தபண்ணவின் வதொழ்வு ததிருமணம் முடிந்த பவின் முழுரமயுற்றததொகக் 
கருதப்படுகதின்றது. தபண்ணுக்கதொன சுதந்ததிரைம் சதில இடங்களனில் மறக்கப்படுகதின்றது. ஆண் 
எவ்வரகயவிலும் கட்டுப்படதொதவனதொய் சுற்றதித் ததிரிகதின்றதொன். ஆனதொல் இல்லற வதொழ்வவில் 
தபண் நசதிந்து ளபதொகதின்றதொள்.

தபண் தமதொழதிரய ஆண்கள் வரரையறத்த வதொர்த்ரதகளனிளலளய சதித்தரித்துப் 
ளபசதிவவிடுவதுண்டு. அத்தரகய தமதொழதிகளனில் தபண்ணவியல் அனுபவவிக்கும் அரடயதொளங்கள் 
ஆணவின் கவவிரதகளனில் தவளனிப்படும் வவிதம் மதொறபட்ளட கதொணப்படுகதின்றது. வதொழ்க்ரகச் 
தசயல்களனிலதிருந்ளத கவவிரதயவின் உன்னத தளம் உருவதொகதிறது. கதொதல், கதொமம், புணர்ச்சதி 
ளபதொன்றவற்றதொல் கசக்கதின்ற கனமதொன வலதிகரள தபண் அனுபவவிக்கதின்றதொள். தபண்ணவின் 
பதொர்ரவயவில் ததொன் தனது உடலதின் துடிப்புக்கரளயும,  ளவட்ரககரளயும், 
ஆழங்கரளயும் இயல்பதொகவும், நுண்ணவியமதொகவும் தவளனிப்படுத்த முடியும். ஆனதொல் 
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இத்தரகய உடலதொல் உணர்கதின்ற உணர்வுகரள பரடப்பவிலக்கதியத்ததில் உலதொவவவிடுவது 
தவறதொனது என்ற சமுததொயம் கூறகதின்றது. குறதிப்பதொக உடல் சதொர்ந்த வவிடயங்கரள 
எழுதும்ளபதொது அவர்கள் இழதிவதொனவர்களதொக ளநதொக்கப்படுகதின்றதொர்கள். அப்படியதொன பல 
தரடகரளத் ததொண்டித்ததொன் தபண் தன்ரனச் சதொந்த பவிரைச்சரனகரள தவளனிப்படுத்ததி 
வருகதின்றதொள்.

இன்ரறய தமதிழ் இலக்கதிய உலரக நதொம் பதொர்க்கும்ளபதொது தபண்ணவியம் என்பது 
முதன்ரமயதொக உலகந்தழுவவிய ரீததியவில் உச்சரிக்கப்பட்டு வருகதின்றது. தபண்கள் 
வவிடுதரல, சம உரிரம, சுய சதிந்தரன இததிலதிருந்து ஆரைம்பமதொகும் தபண்ணவியம் தபதொது 
நதிரலயவிலும் சதிறப்பு நதிரலயவிலும் சமூகத்ததில் தபண் என்பவள் சரிபதொததி என்ற 
தபண்ணவியத்ரதப் பற்றதிப் ளபசுவததொகும்.

ஈழத்ததில் 1923 ல் மங்களம்மதொள் ஆரைம்பவித்த ‘தமதிழ் மகள்’என்ற பத்ததிரிரகயவில் இருந்துததொன் 
தபண்களனின் அரைசதியல் குறதித்த எழுத்துக்கள் அரும்பத் தததொடங்கதின. இளத ளபதொன்ற 
மரலயகத்ததிலும் மமீனதொட்சதியம்மதொள் ளகதொகதிலம் சுப்ரபயதொ ஆகதிளயதொர் 
மரலயக மக்களனின் அரைசதியல் குறதித்துப் ளபதொரைதொடிய தபண்மணவிகளதொவதொர். எனனினும் 1980 
களனில் ஈழத்துப் தபண்களனின் எழுத்துக்கள் புததிய உத்ளவகத்ளததொடு தவளனிவரைத்தததொடங்கதின. 
குறமகள் (வள்ளனிநதொயகதி), அன்னலட்சுமதி ரைதொஜதுரரை, கமலதினனி ளபதொன்ளறதொரரைத் 
தததொடர்ந்து சதிவரைமணவி, சன்மதொர்க்கதொ, றங்ரக,  ஒளரவ,  ஊர்வசதி, அனதொர், ரமத்ததிரி, 
ளரைணுகதொ,  சுல்பவிகதொ ளபதொன்ற கவவிரஞைகளனின் வருரக புததிய நம்பவிக்ரகரய எழுப்பவியுள்ளது. 
புலம் தபயர்ந்த நதொடுகளனிலும் மதனனி, ளகதொசல்யதொ, றஞ்சதினனி, சதொரைங்கதொ,  றஞ்சனனி,  
நதிலதொ, நளதொயவினனி,  ளவததொ ளபதொன்ற பல கவவிரஞைகரளக் குறதிப்பவிடலதொம.; இளத ளபதொன்ற 
தமதிழ் நதொட்டிலும் மதொலததி ரமத்ததிரி, சுகந்ததி சுப்ரைமணவியம், குட்டிளரைவததி, ரிஷதி, தவண்ணவிலதொ, 
சல்மதொ, சுகதிர்தரைதொணவி, லீனதொ மணவிளமகரல, உமதொ மளகஸ்வரி, கனனிதமதொழதி, 
இளம்பவிரற ளபதொன்ற பல குரைல்களும் சற்ற வவித்ததியதொசமதொக ஒலதிப்பரத பதொர்க்க முடிகதிறது.

80 களனின் பவின்னர் தததொடங்கும் கவவிரதகள் தபண்ணவியம், தலதித்ததியம்இ ஏகதொததிபத்ததியம், 
உலக மயம் எனப் பரைந்து தசழதித்து வளர்வரத அவததொனனிக்க முடிகதிறது. ததொன் வதொழும் 
சூழலதின் ததொக்கத்ததொல் உருவதொகும் பவிரைத்ததிளயக பவிரைச்சரனகளள இன்ரறய தபண் 
கவவிரஞைகளனின் பரடப்புக்களனின் பதொடுதபதொருளதொக உள்ளன. தங்களனின் வதொழ்வவின் சந்ததித்த 
கசப்பதொன அல்லது இனனிரமயதொன அனுபவங்கள், மற்றவர்களனின் துன்பங்கரள தனததொக்கும் 
ளவதரனகள், தங்களனின் வலதிகள்இ ஏக்கங்கள், அழுரககள், வவிம்மல்கள் 
ளபதொன்ற பல்ளவற சுரமகரள பததிவு தசய்கதின்ற ஊடகமதொக கவவிரதரயக் 
ரகயதொளுகதின்றதொர்கள். தபண் என்பவள் இத்தரகய தன்ரனச் சதொர்ந்த வவிஷயங்கரள 
தவளனிப்படுத்துவது அவசதியம்.

இதரன தஹலன் சதிசூ என்னும் தபண்ணவியச் சதிந்தரனயதொளர் இப்படிக் கூறகதின்றதொர்:  
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“உன்ரனளய நவீ எழுது. உன் உடம்பவின் குரைல்களுக்கு தசவவிசதொய். அப்தபதொழுதுததொன் 
வகுத்துரரைக்க முடியதொத உனது நனவவிலதி மனத்ததிலுள்ள மூலவளங்கள் எல்லதொம் 
தபதொங்கதிப் புறப்பட்டு வரும். எழுத்துலகதில் இன்னும் லதிங்கரமய மரைபவில் தபண்களுக்குக் 
கற்பவிக்கப்பட்ட குணங்கள் தூக்கதி எறதியப்படதொமல் இருப்பது தவட்கப்படத்தக்க ஒன்றதொகும். 
தபண் அவளுக்ளக உரிய தபதொருட்கரளயும் அவளுக்ளக உரிய 
உறப்புக்கரளயும் ஆழமதொகப் புரதயுண்டு முத்ததிரரையவிட்டுக் கதிடக்கும் அவளது உடம்பு 
சதொர்ந்த மதிகப் தபரிய ஆட்சதிப் பரைப்ரபயும் மமீண்டும் அததி வலுளவதொடு ததிரும்பப் தபற 
ளவண்டும். தன்ரனத் ததொளன தணவிக்ரக தசய்வததிலதிருந்து கட்டதொயமதொக வவிடுதரல 
தபறளவண்டும்.”

கதொலத்ததின் கட்டதொயமதொக பல தபண்கள் தற்ளபதொது வவீற தகதொண்டு எழுதத் 
தததொடங்கதியுள்ளதொர்கள். அரமததியதொன வதொழ்க்ரகயவில் இருந்தவர்கரள சுனதொமதி அரலகள் 
ததொக்குவதுளபதொல கதொலம் அவர்களனின் வதொழ்க்ரகரய பவிய்த்து எறதிந்தததின் வலதியவின் 
குளறல்கள் பலரின் கவவிரதகளனில் வரதத்ததிருப்பரதப் பதொர்க்கமுடிகதிறது.

“நதொன் கவவிரஜயதொகப் பவிறக்கவவில்ரல
சம்பவங்களனின்
நதிரனவுகள்
ஓயதொத அரலகளதொய் இதயச் சுவர்களனில்
முட்டி ளமதொததியததொல் ....

சுற்றதி நதிகழ்ந்தரவகரளப்
பதொர்த்த பவின்பு
எழுத மட்டுந்ததொன் முடிந்தது.
ஓயதொத வலதியதொல் இதயத் துடிப்பு நதின்றவவிடதொமல்
நதிறத்ததி ரவக்க ஒரு நதிவதொரைணமதொய்
இந்த எழுத்துத் ளதரவப்படுகதிறது”

என்ற தன் உள்ள உணர்வுகரள எழுத்ததில் வவிரதக்கதிறதொர் பதொமததி 
அவுஸ்ததிளரைலதியதொவவிலதிருந்து.

ஈழத்ததில் இடம்தபற்ற இனப்ளபதொரைதொட்டத்ததின் பதொததிப்புக்கள் குண்டுதவடிப்புக்கள் அதனதொல் 
சதிதறதிய உடல்கள்… அந்தக் தகதொடிய சரதத் துண்டங்கரளத் ததொண்டி ததிரசகள் மதொறதி 
அகததிகள் என்ற முகவரிளயதொடு அரடயதொளப் படுத்தப்பட்டிருக்கதிறது அவர்கள் 
வதொழ்க்ரக. ளபதொர்ச் சூழலும் புலம் தபயர் வதொழ்வும் மற்ற எவருக்கும் ஏற்படுத்ததொத 
அனுபவங்கரள ஈழத்துப் தபண்களுக்கு ஏற்படுத்ததியவிருக்கதிறது. யுத்த தநருக்கடியவில் 
கதொலதொததிகதொலமதொக தபண்ணவின் உடல் பலதொத்கதொரைம் தசய்யப்படுவது தததொடர்கதிறது. 
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ஆண்கரள வவிட தபண்களள உளவவியல் ரீததியதொகப் பதொததிக்கப்படுகதின்றனர். தபண்கள் இன்றம்
வன்புணர்ச்சதியதொல் வரத தசய்யப்படுகதிறதொர்கள். இந்தப் பவிண வலதிகள் இன்ற தபண் 
கவவிரதகளனில் அப்பவிக் கதிடக்கதின்றன.

நளதொயவினனி ததொமரரைச் தசல்வன் (சுவவிஸ்) சதொட்சதி என்ற கவவிரதயவில் இத்தரகய வலதிரய 
புரதத்ததிருக்கதிறதொர்.

என் வழக்கு
ஒத்ததி ரவக்கப்பட்டது
வதொய்க்குள்
துணவி அரடத்து
ரககரள
துவக்கதின் பவிடியதொல்
அடித்து முறதித்து
……
சரிந்து வவிழுந்ளதன்
முட்புதர் பற்ரறயுள்.
தமல்லதிய உணர்ரவ
முட்புதருள் ரவத்ளத
கதொமத்ததொல்
பலதொத்கதொரைம் தசய்தனர்
வழக்குத் தததொடர்ந்ளதன்
ஒத்ததி ரவக்கப்படடது
…….
உடல்வரதயவின்
ஆள்மன
பச்ரசயவின் தளும்பும்
சதொட்சதியம் ளபதொததொததொம்
எனக்கு நடந்த
தகதொடுரமயவின் ளகதொரைத்ரத
கண்ட கதொட்சதி
யதொரைதொவது வதொருங்கள்
மமீண்டும் என்ரனக் கூண்டினுள் ரவத்து
வதொர்த்ரதயதொல்
வன்புணர்வு தசய்து
என்ரனக் தகதொல்ல.
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ளபதொரின்ளபதொது ளவல்ததொங்கதி மடிந்த மகரன மடியவில் கதிடத்ததி தபருரம தகதொண்ட ததொயவின் 
ளபதொர்வவீரைத்ரத ளகள்வவிக் குறதியதொக்கதி ளபதொருக்கும் வன்முரறக்கும் எததிரைதொகக் குரைல் 
தகதொடுக்கதிறது ஒளரவயவின் கவவிரத..

இதயத்ரத இரும்பதொக்கதி
மூரளரயத் துவக்கதொக்கதி
நண்பரன பரகவனதொக்கதி
என்னனிடம் ததிரும்பவினதொன்
இரைதொணுவ வவீரைனதொய் என் முன் நதின்றதொன்
என் மகன்.
ஊட்டி வளர்த்த அன்பும் ளநசமும்
ஆழப்புரதய
ஆடித்ததொன் ளபதொளனன்.

நண்பரனச் சுட்டுவவிட்டு வந்து
வவீரைம் ளபசதினதொன்
ததியதொகம் பற்றதி ஆயுதம் பற்றதி
எல்ரலப் புற மக்கரளக் தகதொல்வரதப் பற்றதி
நதிரறயளவ ளபசதினதொன்.

இப்ளபதொது நதொன் தமமௌனமதொக இருந்ளதன்.
மனனிதர்கள் பற்றதி வவிடுதரல பற்றதி
மறந்ளத ளபதொனதொன்.

இப்ளபதொது நதொன்
ததொயதொக இருத்தல் முடியதொது
என்ற ளததொன்றகதிறது.
துளரைதொகதி என்ற
என்ரனளய புரதப்பதொளனதொ
ஒரு நதொள்?

ஈழத்ததில் இதுளபதொன்ற பல்ளவற நதிகழ்வுகளனின் ததொக்கங்கள் ஈழத்ததில் மட்டுன்றதி;இ மற்றம் 
புலம்தபயர்ந்த நவவீன தபண் கவவிரஞைகளனின் மத்ததியவில் புததிய பரிணதொமங்கரள 
ளததொற்றவவித்ததிருக்கதின்றன. இத்தரகய ததொக்கம் தமதிழகத்து இலக்கதிய உலகதின் 
தபண்ணவியச் சதிந்தரனகளனிலும்; பல மதொற்றங்கரள ஏற்படுத்ததியுள்ளது. இவ்வவிதமதொன 
கவவிரதகரள நவவீன கவவிரதகள் பற்றதிப்ளபசும் தபண்ணவியச் சதிந்தரனயதொளர்கள் எவரைதொலும் 
புறந்தள்ள முடியதொது. இனனி எததிர்தகதொள்ளும்; கதொலங்களனிலும்; பல்ளவற தளங்களனின்; 

பததிவுகள்  ©   2020



8                                     பததிவுகள் 25 கட்டுரரைகள் (தததொகுததி மூன்ற)

தபண்களனின் பதொததிப்புக்கள் தபண் பரடப்பதொளனிகளதொல் தததொடர்ந்து தகதொண்ளடயவிருக்கும்.
இப்ளபதொது அரைசதியல்இ வவிஞ்ஞைதொனம், கல்வவி, வர்த்தகம், கரல ளபதொன்ற பல்ளவற 
துரறகளனில் தமது ததிறரமகரள தவளனிப்படுத்ததி மதிளனிர்ந்து தகதொண்டிருக்கதிறதொர்கள் தபண்கள். 
அவற்றதினூடதொக அவர்களுரடய மனம், அறதிவு, உரழப்பு, ததியதொகம், மனஉணர்வு 
ஆகதிய பல்ளவற வடிவங்கரள முன்நதிறத்ததிப் பரடப்புக்கள் தவளனிவரைளவண்டும் என்ற 
வவிரும்புகதின்ளறன்.

navajothybaylon@hotmail.co.uk

பததிவுகள், ஆகஸ்ட் 2010  இதழ் 128
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2. .தகதொடு மனைக் கூனைளி வததொன்றதினைதொள   - முரனவர் மு. பழனனியப்பன் (
இரணப்ளபரைதொசதிரியர் ,மதொ. மன்னர் கல்லூரி புதுக்ளகதொட்ரட ) -

தமதிழ்க் கதொப்பவியங்களனில் கம்பரைதொமதொயணத்ததிற்குத் தனனித்த இடம் உண்டு. கம்பனனின் 
தன்னலமற்ற, தன்னனிகரைற்ற பரடப்பதொகக் கம்பரைதொமதொயணம் வவிளங்குகதின்றது.  
வதொல்மமீகதி ஆக்கதிய வடதமதொழதியவின் முலத்ததின் சதொர்பவிரனக் கம்பரைதொமதொயணம் 
தபற்றதிருந்தளபதொதும் அது தமதொழதி தபயர்ப்பதொகளவதொ, அல்லது தழுவலதொக மட்டும் 
அரமயவவில்ரல. அதரனத் ததொண்டி அது தனனிப்தபரும் பரடப்பதொக முலத்ததிலதிருந்து 
தசம்ரமப்பட்டததொக, தமதிழ் இலக்கணச் சூழல் வதொய்ந்தததொக, தமதிழ் இலக்கதிய 
தநறதிப்பட்டததொகக் கம்பரைதொல் பரடக்கப் தபற்றள்ளது. இக்கதொப்பவியத்ததில் பல பதொத்ததிரைங்கள் 
அழதியதொ இடத்ரதப் தபற்றள்ளன. கற்ளபதொர் மனததில் கம்பரைதொமதொயணப் பதொத்ததிரைங்கள் நவீங்கதொ 
இடம் தபறகதின்றன. இவ்வரகயவில் குறதிக்கத் தக்கப் பதொத்ததிரைமதொக வவிளங்குவது கூனனி என்ற 
பதொத்ததிரைமதொகும்.

கூனனி என்கதிற பதொத்ததிரைம் தனக்குரிய ஒரு பங்கதிரன இக்கதொப்பவியத்ததில் ஆற்றதியளபதொதும் பல 
இடங்களனில் அது நதிரனக்கப்படுகதிறது. கம்பரைதொமதொயணத்ததின் அடிப்பரடப் ளபதொக்ரகளய 
மதொற்றதி நதிற்பததில் இப்பதொத்ததிரைத்ததிற்குக் குறதிக்கத்தக்க இடம் உண்டு. இதன் 
கதொரைணமதொகளவ இப்பதொத்ததிரைம் இரைதொமன், சகீரத, இரைதொவணன் ளபதொன்ளறதொர் மனததில் அழதியதொ 
இடம் தபற்றததொக நதிற்கதிறது.

இவளனின் அறதிமுகத்ரதக் கம்பர் ஒரு சதிறப்புடன் எடுத்துரரைக்கதிறதொர். கம்பரைதொமதொயணத்ததில் 
கூனனி அறதிமுகமதொகதிற  ஒரு கதொட்சதி இடம் தபறகதிறது.

இன்னல் தசய் இரைதொவணன் இரழத்த தவீரமளபதொல்
துன்னருங் தகதொடுமனக் கூனனி ளததொன்றதினதொள்
(மந்தரரை சூழ்ச்சதிப் படலம் பதொடல் எண் 47)

மந்தரரை சூழ்ச்சதிப் படலம் என்னும் படலத்ததில் கூனனி இவ்வதொற அறதிமுகம் 
தசய்யப்படுகதிறதொள். மந்தரரை என்பது கூனனிக்கு அரமந்த மற்தறதொரு தபயரைதொகும்.

இரைதொவணன் என்ற பதொத்ததிரைம் அறதிமுகப்படுத்தப்படதொத நதிரலயவில், கதொப்பவியத்ததின் எததிர் 
பதொத்ததிரைமதொக வவிளக்கப் ளபதொகதிற இரைதொவணரனக் தகதொண்டு இங்கு கூனனி அறதிமுகம் தசய்யப் 
தபறகதிறதொள். இரைதொவணன் என்ற கதொப்பவிய எததிர்பதொத்ததிரைத்ததினதொல் கதொப்பவியத்ததில் 
ஏற்பட்ட மதொறபடுகளுக்கு ஒத்த நதிரலயவில் மதொறபதொடுகரள வவிரளக்கப் ளபதொகதிறவள் இந்தக் 
கூனனி என்பததொல் இவரள இரைதொவணனுக்கு ஒப்பு ரவத்துக் கம்பர் இங்கு அறதிமுகப் 
படுத்ததியுள்ளதொர்.
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குறதிப்பதொக இன்னல் தசய் இரைதொவணன் இரழத்த தவீரம என்ற கம்பர் கதொட்டியவிருப்பது 
இரைதொவணரனயும் கதொப்பவியத்ததின் முன்னனிரலயவிளலளய அறதிமுகப்படுத்ததிவவிடுவததொகவும் 
அரமந்து வவிடுகதின்றது. இரைதொவணன் இரழத்த தவீரமகள் பல என்றதொலும் குறதிக்கத் 
தக்க ஒரு தவீரம என்ன என்ற ஆரைதொய்ந்ததொல்  சகீரதரய அவன் கவர்ந்தரமளய ஆகும். 
இரைதொமனுக்கு உரிய அவரள இரைதொவணன் கவர்ந்து ளபதொகதின்றதொன். இந்த அடிப்பரட தவீரமளய
அரனத்துத் தவீரமகளுக்கும் முலமதொகதி வவிடுகதின்றது. இது ளபதொன்ளற 
இரைதொமனுக்கு உரியததொக ஏற்கப் தபற்ற அரைசதொட்சதிரய இரைதொமன் அரடயவவிடதொமல் கூனனி 
தடுக்கப் ளபதொகதிறதொள் என்ற கதொரைணத்ததினதொளலளய இங்குக் கூனனியும், இரைதொவணனும் ஒளரை 
நதிரலயவில் கதொப்பவியத்ததில் கம்பரைதொல் அறதிமுகம் தசய்யப்தபறகதின்றனர்.

ளமலும் பல இடங்களனில்  கூனனியும், அவளனின் தவீரமயும் கதொப்பவியத் தரலரமப் 
பதொத்ததிரைங்களதொன இரைதொமனதொலும், சகீரதயதொலும் நதிரனக்கப் தபற்றள்ளது. இரைதொமன் 
சுக்ரீவனுக்கு அரைசதிரனத் தந்து அவனுக்கு அரைசதியல் ஆற்றம் ததிறத்ரத 
எடுத்துரரைக்கதின்றதொன். அப்ளபதொது கூனனியவின் நதிரனவும் அவளுக்குத் ததொன் தசய்த தவீரமக்கு, 
அவள் மதொற்றதொக தசய்த தவீரமரய எண்ணவிப் பதொர்க்கதிறதொன் இரைதொமன்.

 சதிறதியர் என்ற இகழ்ந்து ளநதொவு தசய்வன தசய்ளயல்  மற்ற இந்
 தநறதி இகழ்ந்து யதொன் ஒரு தவீரம தசய்தலதொல் உணர்ச்சதி நவீண்டு
 குறதியது ஆம்  ளமனனி ஆய கூனனியதொல் குளவு ளததொளதொய்
 தவற்றதியவின் எய்ததி தநதொய்ததின் தவந்துயர்க்கடலதில்  வவீழ்ந்ளதன்.
( அரைசதியற்படலம் 12)

இப்பதொடலதில் கூனனிரயப் பற்றதிய தசய்ததிகரள இரைதொமன் சுக்ரீவனனிடத்ததில் எடுத்துரரைக்கதிறதொன்.
கூனனிரயப் பற்றதிய அறதியதொத சுக்ரீவனுக்கு அவளனின் உருவம் முதற்தகதொண்டு, அவளுக்குத் 
ததொன் இரழத்த தவீரம முதல் அவளுக்கு அதற்கு மதொற்றதொக தசய்த தவீரம வரரை 
அரனத்ரதயும் இரைதொமன் இந்த இடத்ததில் பகதிர்ந்து தகதொள்ளுகதின்றதொன்.

சதிறதிய வயததில் குறதியது ஆக ளமனனி வரளந்ததிருந்த கூனனியவின் முதுகதில் மண் 
உருண்ரடகரள வவில் முலமதொக வவீசதி வவிரளயதொடியததொல் அவள் ளகதொபப் பட்டு இருக்கதிறதொள்.
இந்தக் ளகதொபம் கதொரைணமதொகளவ அவள் எனக்கு வரைளவண்டிய அரைசதொட்சதிரய மதொற்றதிடத் 
ததிட்டம்  ளபதொட்டு தவன்ற வவிட்டதொள். எனளவ சுக்ரீவளன சதிறதியவர் என்ற நதிரனத்து 
யதொரரையும் இகழதொளத. அவர்கள் ளநதொகும்படி தசய்யதொளத என்ற இரைதொமன் அறதிவுரரை 
பகர்கதின்றதொன்.  கூனனியவின்   உடலுக்குச் தசய்த சதிற துயரைம் இரைதொமரனப் பததினதொன்கு 
ஆண்டு கதொலம் கதொனகத்ததிற்கு வவிரைட்டி வவிட்டது. வவிரைட்டியது மட்டும் இல்லதொமல் பததினதொன்கு
ஆண்டுகதொலமும் கூனனிரயப் பற்றதி நதிரனக்கச் தசய்ததிருக்கதிறது என்பது கருதத்தக்கது.

இதன் வழதியதொகக் கம்பர் உலகதிற்குத் தரும் தசய்ததி ஒன்ற உள்ளது. அததொவது சதிறதியவர் 
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என்ற யதொருக்கும் எவ்வவித தவீரமரயயும் எக்கதொலத்ததிலும் தசய்துவவிடக்கூடதொது. அச்சதிற 
தவீரம வருங்கதொலத்ததில் தபரிய தவீரமரய நமக்குச் தசய்துவவிடும் என்பதுததொன் 
அந்த உண்ரமயதொகும்.

சகீரதயும் மற்ளறதொர் இடத்ததில் கூனனிரய எண்ணவிப் பதொர்க்கதிறதொள். கம்பரைதொமதொயணத்ததின் 
ஏறக்குரறய கரடசதி கதொட்சதி என்ளற இந்தக் கதொட்சதிரயக்  தகதொள்ளலதொம். இரைதொணவன் அழதிவு
நதிகழ்கதிறது. அவன் அழதிந்ததும் அனுமன் சகீரத உள்ள இடத்ரத ளநதொக்கதி வருகதிறதொன். 
அவளனிடத்ததில் இரைதொமனனின் தவற்றதிரயக் கூறதி அவரள மமீட்டுச் தசல்ல அளசதொக வனத்ததிற்கு
வருகதிறதொன்.  அளசதொக வனத்ததில் அப்ளபதொதும் அரைக்கதியர்கள் கதொவலுக்கு நதிற்கதின்றனர். 
சகீரதயவிடம் தவற்றதி வதொசகத்ரதச் தசதொன்ற அனுமன் அவளனிடம் ஒரு ளவண்டுளகதொரள 
ரவக்கதின்றதொன்.

அததொவது இரைதொவணன் அழதிந்து ளபதொனதொன். அவனனின் ஏவல்படி ததினமும் சகீரதரயச் 
தசதொல்லதொலும், தசயலதொலும் வருத்ததி வந்த அளசதொகவனத்து அரைக்கதியரரை நதொன் 
தகதொன்றவவிடுகதிளறன் என்ற அனுமன் சகீரதயவிடம் அனுமததி ளகட்கதின்றதொன். அதற்கு அவள் 
பததில் கூறகதின்றதொள்.

 யதொன் இரழத்த வவிரனயவின் இவ்வவிடர்
 ததொன் அடுத்தது ததொயவினும் அன்பவிளனதொய்
 கூனனியவின் தகதொடியர் அலளரை இவர் ( மமீட்சதிப்படலம், 35)

இந்தப் பதொடலதில் சகீரத கூனனியவின் தசயரல நதிரனவு கூர்கதிறதொள். கூனனியவின் இரடயயீடு 
மட்டும் இல்லதொமல் இருந்ததிருந்ததொல் இந்தத் துன்பம் தனக்கு வதொய்த்ததிருக்கதொது என்ற சகீரத
எண்ணுகதிறதொள். எனளவ அரைக்கதியர்கரள வவிடக் தகதொடுரமயதொன தசயரலச் 
தசய்து என்வதொழ்வவில் துயரைத்ரத வவிரளவவித்தவள் கூனனிளய என்ற சகீரத கூனனிரயக் 
கதொப்பவியத்ததின் நதிரறவவில் நதிரனவவி கூர்கதிறதொள்.

கூனனிரய இரைதொவணன் தகதொண்டு அறதிமுகப் படுத்ததினதொர் கம்பர். இரைதொவணனும் கூனனிரயப் 
பற்றதி அறதிந்ததிருப்பவனதொக ஒரு இடத்ததில் பரடத்ததிருக்கதிறதொர் கம்பர். முதன் முதலதொக 
இரைதொமனுடன் ளபதொர் புரிந்தவவிட்டு, நதொசம் வந்துற்றளபதொதும் நல்லளததொர் 
பரகரயப் தபற்ளறன் என்றத் ததிரும்பவி வந்த இரைதொவணன் இரைதொமனனின் வவில்லதொற்றரல 
எண்ணவிப் பதொர்க்கதிறதொன். மதொலதியவதொனனிடம் இரைதொமனனின் வவில்லதொற்றரலப் புகழ்ந்து 
உரரைக்கதின்றதொன். அப்ளபதொது ஒரு பதொடல் இடம் தபற்றள்ளது.

எறதித்த ளபதொர் அரைக்கர் ஆவவி எண் இலதொ தவள்ளம் எஞ்சம்
பறதித்தளபதொது என்ரன அந்தப் பரிபவம்  முதுகதில் பற்றப்
தபதொறதித்தளபதொது  அன்னதொன் அந்தக் கூனனி கூன்ளபதொக உண்ரட
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ததறதித்தளபதொது ஒத்தது அன்றதிச் சதினம் உண்ரம ததரிந்தது இல்ரல
 ( கும்பன் வரதப் படலம் 17)

இப்பதொடலதில் இரைதொம இரைதொவணப் ளபதொரில் இரைதொமனுக்குக் ளகதொபம் என்பளத எழவவில்ரலயதொம். 
அவர் அரைக்கர் ளசரனகரள அழதிக்கதின்றளபதொது கூனனியவின் முதுகதில் மண் உண்ரட அடித்தது
ளபதொலளவ வவிரளயதொட்டுப் ளபதொக்குததொன் இருந்தது. ளகதொபளம இல்ரல 
என்ற இரைதொவணன் ளபசுவததொகக் கம்பர் பரடத்துள்ளதொர்.

இதன் முலம் இரைதொமன் வவீசும் ஒவ்ளவதொர் அம்பும் கூனனி மமீது வவீசதிய அம்பவிரன நதிரனவு 
படுத்துகதிறது. அவளுக்குச் தசய்த துன்பத்ததின் தததொடர்வதொன வவிரளரவ அரவ தபற்றள்ளன
என்ற இரைதொமனனின் நதிகழ்வுகளனில் கூனனி தபற்றள்ள இடத்ரத 
அறதியமுடிகதிறது. இச்சதிற நதிகழ்ரவக் கூட இரைதொவணனும் அறதிந்ததிருக்கதிறதொன் என்பரதயும் 
எண்ணவிப் பதொர்க்கதின்றளபதொது கூனனி என்ற பதொத்ததிரைம் கம்பரின் அடிமனததில் எவ்வளவு தபரிய 
இடத்ரதப் தபற்றதிருக்கதிறது என்பதும் ததரியவருகதிறது.

இவ்வரகயவில் கூனனியவின் தசயல்கள் பரைந்த அளவவில் கம்பரைதொமதொணயம் முழுவதும் 
எடுத்ததொளப் தபற்றள்ளன. இது கூனனி என்ற பதொத்ததிரைத்ததின் இன்றதியரமயதொ நதிரலயவிரனக் 
கதொட்டுவததொக உள்ளது.

கூனனி என்பவள் ரகளகயவின் உற்ற ளததொழதியதொவதொள். மணம் முடித்துத் தயரைத மன்னனுடன் 
வந்த  ரகளகயவிளயதொடு அளயதொத்ததிக்கு வந்தவள் கூனனி. இவள்  ரகளகயவின் தநருங்கதிய 
ளததொழதி.  ரகளகயவி அரைசமதொளதவவியதொக இருந்ததொலும் அவரள எந்ளநரைத்ததிலும் 
சந்ததிக்கும் அளவவிற்கு அவளனின் அன்ரபப் தபற்றதிருந்தவள் கூனனி. 

இவளனின் இயல்புகள் என்ன என்ன என்றப் பட்டியல் இடுகதிறதொர் கம்பர்.

 ளததொன்றதிய கூனனியும் துடிக்கும் தநஞ்சதினள்
 ஊன்றதிய தவகுளனியதொள் உரளக்கும் உள்ளததொள்
 கதொன்ற எரிநயனத்ததொள், கததிக்கும் தசதொல்லதினதொள்
 முன்ற உலகதினுக்கு இடுக்கண் முட்டுவதொள்
(மந்தரரை சூழ்ச்சதிப் படலம் 48)

இதுததொன் கூனனியவின் பதொத்ததிரை இயல்புகள் ஆகும். முன்ற உலகதிற்கும் துன்பம் 
வவிரளவவிக்கதின்ற அளவவிற்குக் தகதொடியவள் கூனனி. கடும் ளகதொபக்கதொரி. துன்பத்ரத 
வவிரளவவித்ளத ஆகளவண்டும் என்ற உள்ளத்ளததொடு ததிரையக் கூடியவள்.  சுடுகதின்ற 
தசதொற்களுக்கு அவள் தசதொந்தக்கதொரி. உடதலல்லதொம் என்றம் தகதொததிக்கதின்ற இயல்பவினள். 
இவள் எந்த நல்லரதயும் தசய்யதொத தசய்யவவிடதொத சூழ்ச்சதிக்கதொரி என்ற கூனனியவின் 
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இயல்புகள் கம்பரைதொல் கதொட்டப்படுகதின்றன.

இவளுக்கு இரைதொமன் மமீது ஒரு ளகதொபம் உண்டு. பண்ரடநதொள் இரைதொவன் பதொணவி வவில் உமதிழ் 
உண்ரட உண்டதரனத் தன் உள்ளத்ததில் அழதியதொமல் ரவத்துக்தகதொண்டிருப்பவள் இந்தக் 
கூனனி. அதற்குப் பழதி வதொங்க ளநரைம் பதொர்த்துக் தகதொண்டிரைப்பவள் இந்தக் 
கூனனி.

இரைதொமனுக்கு முடி சூட்டப்தபற இருக்கதிறது என்ற தசய்ததிரயக் ளகள்வவிப்பட்டு அதரனத் 
தடுப்பதற்கதொக ரகளகயவின் மதொளனிரகக்கு அவள் வருகதிறதொள். அந்த ளநரைத்ததில் அரமததியுடன் 
உறங்கதிக் தகதொண்டிருக்கதிறதொள் ரகளகயவி. அவரள எழுப்பவி அவள் மனத்ரதத் 
ததிரிக்கும் ளவரலரயத் தததொடங்குகதிறதொள் கூனனி.

படுத்ததிருந்த ரகளகரய அவள் கதொல் தவீண்டி எழுப்புகதிறதொள். தவீண்டுதல் என்ற தசதொல் பதொம்பு 
வவிடத்துடன் தவீண்டியது என்பதற்குப் பயன்படுத்தப்படும் தசதொல் ஆகும். இந்தச் தசதொல்ரலத் 
ளதர்ந்துக் கம்பர் இங்குப்பயன்படுத்துகதிறதொர். தவீண்டினதொள் கதொலக்ளகதொள் 
ஆனதொள் என்பது கம்பரின் அடியதொகும். அததொவது கதொலக்ளகதொள் ஆன இரைதொகு என்ற 
பதொம்பவிரனப்ளபதொல் கூனனி ரகளகரயத் தவீண்டினதொளதொம். தவீண்டலும் உணர்ந்த கற்பவினள் 
ரகளகயவி. அவள் மதொற்றதொர் ரக தன்மமீது பட்டுவவிட்டதொல் அதரன உணர்ந்துத் தன்ரனக் 
கதொப்பதொற்றதிக் தகதொள்கதிற இயல்பவிரன உரடயவள்.

தவீண்டியதும் எழுந்த ரகளகயவி கூனனியவிடம் நதிகழ்ந்தன பற்றதி ளகட்கதிறதொள். இதற்குக் கூனனி 
வதொழ்ந்தனள் ளகதொசரல என்ற நதிகழ்ந்தன பற்றதி கூறத்தததொடங்குகதிறதொள். நல்ல மனதுரடய  
ரகளகயவின் மனரத  தமல்ல தமல்ல கூனனி மதொற்றகதிறதொள்.

ரகளகயவி! இரைதொமனுக்கு நதொரள பட்டதொபவிளஷகம் என்ற அரைசர் முடிவு தசய்துவவிட்டதொர். 
இதனதொல் உனக்கு நன்ரம இல்ரல. ளகதொசரலக்குததொன் நன்ரம. இதுவரரை மகதொரைதொணவியதொக 
இருந்த நவீ இனனி அந்த நதிரலரய இழந்துளபதொவதொய். இரைதொமன் அரைசனதொக 
மதொறதிவவிட்டதொல் ளகதொசரலயவின் உரிரமயதொக இந்த நதொடு ஆகதிவவிடும். நவீ உன் நதிரலரய 
இழந்து அவள் உதவவிய தபதொருளதொல் வதொழளவண்டும். எண்ணவிப்பதொர் இது நடக்க ளவண்டுமதொ 
என்ற தன் முதல் ளகள்வவிக் கரணரயக் கூனனி தததொடங்குகதிறதொள். இன்னும் பல 
ளபசுகதிறதொள்.

இதுவரரை உன்ரன நம்பவி வந்தவருக்கு நவீ வதொரி வதொரி வழங்கதிக் தகதொண்டிருந்ததொய். இனனி நவீ 
உன்ரன நம்பவி உன் நதொட்டவர் வந்ததொலும் உடளன வழங்க இயலதொது. ளகதொசரலயவிடம் 
தசன்ற இதற்குப் பணவிந்து நதிற்பதொயதொ? அல்லது வழங்கதொமல் இருப்பதொயதொ? 
அல்லது ளகதொப்படுவதொயதொ? அல்லது தகதொடுக்க முடியதொத துயரைத்ததொல் இறந்து ளபதொவதொய? 
எண்ணவிப்பதொர்.
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உன் உறவவினர்கள் இனனி இந்த நதொட்டிற்கு நகரைத்ததிற்கு வந்ததொல் நவீ தபற்ற தசல்வத்ரதப் 
பதொரைதொட்டுவதொர்களதொ? அல்லது ளகதொசரல தபற்ற தசல்வத்ரதப் பதொரைதொட்டுவதொர்களதொ 
எண்ணவிப்பதொர்.

ரகளகயவி உன்னுரடய தந்ரதக்கு இதுவரரை உதவவியதொக இருந்துவந்த அளயதொத்ததி அரைசு 
இரைதொமன் ஆட்சதிக்கு வந்தபவின் உதவவியதொக இருக்குமதொ? இரைதொமன் அவன் உறவவினருக்குத் 
ததொளன உதவவியதொக இருப்பதொன். எண்ணவிப்பதொர்.

இரைதொமனுக்கு வழங்கப் தபற்ற அரைசு அவன் தம்பவியர்க்கு அளத நதிரலரயத் தருமதொ? 
குறதிப்பதொக உன் மகனுக்கு அது கதிரடக்குமதொ? எண்ணவிப்பதொர்

 சதிவந்தவதொய் சகீரதயும் கரிய தசம்மலும்
 நதிவந்த ஆசனத்து இனனிது இருப்ப நதின்மகன்
 அவந்தனதொய் தவற நதிலத்து இருக்கல் ஆனளபதொது
 உவந்தவதொற என்? (63) 

இரைதொமனும் சகீரதயும் அரைசரவயவில் இனனிததொய் இருக்க உன் மகன் ஏதுமற்றவனதொக இருக்க 
ளவண்டுமதொ.

அரைசு தரும் முடிரவத் தற்ளபதொது அரைசர் அறதிவவிக்கக் கதொரைணம் என்ன? பரைதன் அவனனின் 
பதொட்டி வவீட்டிற்குச் தசன்றதிருக்கும் ளவரளயவில் ஏன் இந்த முடிவு எடுக்கப்பட ளவண்டும்?
பரைதளன உன்ரனக் கதொப்பவர் இனனி யதொர். உனக்கு உன்ததொயும் துரணயவில்ரல. 
தந்ரதயும் துரணயவில்ரல. இனனி என்ன தசய்யப் ளபதொகதிறதொய் என்ற பலவதொற கூறதி ததிரியதொ 
மனத்ததிரன உரடய ரகளகயவிரயயும் ததிரித்துவவிடுகதிறதொள் கூனனி.

இதன் தததொடர்வதொக ஏய இரைண்டு வரைங்கரளக் ளகட்கச் தசய்து இரைதொமன் கதொளடகவும், 
தயரைதன் வருத்தப்படவும் ஆன சூழரலத் தன் தசதொற்களதொல் கூனனி வருவவித்துவவிடுகதிறதொள்.

மண் உருண்ரடகளதொல் அடித்த வலதிக்குப் பததிலதொக கூனனி வவீசதிய தசதொல்லம்புகளுக்கு 
வலதிரம கூடுதலதொக இருந்துள்ளது. இதன் கதொரைணமதொக இரைதொமதொயணத்ததின் ளபதொக்ளக மதொறதித் 
துன்பச் சூழலுக்குச் தசன்றது. இரவ அத்தரனக்கும் கதொரைணம் கூனனியவின் தசதொற்கள் என்ற 
ஆயுதம் மட்டுளம.

muppalam2006@gmail.com
பததிவுகள், நவம்பர் 2010  இதழ் 131
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3. தமதிழ் வளர்ச்சதியவில் வரலப்பூக்கள -  முரனவர். துரரை. மணவிகண்டன் , 
உதவவிப் ளபரைதொசதியர், தமதிழ்த்துரற, பதொரைததிததொசன் பல்கரலக்கழக கல்லூரி,தபரைம்பலூர்
-
.
முன்னுரரை
21ஆம் நூற்றதொண்டு அறதிவவியல் வளர்ச்சதியவில் அரசக்கமுடியதொத இட்ரதப் தபற்றதிருப்பது 
இரணயமதொகும்.தகவல் தததொழதில் நுட்ப உலகதில் இரணயம் மதிகப்தபரிய உதவவிகரள 
தமதொழதி, இனம், பதொரைதொமல் உலக மக்களுக்குச் தசய்து வருகதின்றது. இது வவிஞ்ஞைதொனம், 
அறதிவவியல்,கணக்குகள் என்ற ஒரு குறதிப்பவிட்ட சதிலவற்றதிற்குப் பயன்படதொமல் இலக்கதிய 
வளர்ச்சதிக்குப் தபரிதும் பங்கதொற்றதி வருகதின்றது. தநடிய பதொரைம்பரிய மதிக்க தமதிழ்தமதொழதியும் 
இவ் இரணயத்ததில் தனக்தகன ஓர் இடத்ரதப் தபற்ற வளர்ந்து வருகதின்றது. 
இரணயத்ததில் எண்ணவிலடங்கதொ இலக்கதிய வரககரளப்தபற்ற வளர்ந்து வரும் தமதிழ் 
தமதொழதிக்கு ’வரலப்பூக்கள்’ என்ற புததிய இலக்கதிய வரக ளததொன்றதி தபரும் 
பங்கதொற்றதிவருகதிறது. வரலப்பூக்கள் என்றதொல் என்ன?அதன் ளததொற்றம், தமதிழதில் ளததொன்றதிய 
வரைலதொற,மற்றம் அதன் வரககளதொக இலக்கதியம் சதொர்ந்த வரலப்பூக்கள்,பக்ததி, ஆன்மமீகம், 
கணவிப்தபதொறதி, மருத்துவம், பல்சுரவச் சதொர்ந்த வரலப்பூக்கள் என பகுக்கப்பட்டு 
ஒவ்தவதொன்றதின் தமதிழ் பயன்பதொட்ரடயும் எடுத்து வவிளக்க இக்கட்டுரரை வவிரளகதிறது.

வரலப்பூ
ஒரு சமுததொயம் இன்ரறய பணவிகரள இன்ரறய கருவவி தகதொண்டு தசய்ய 
ளவண்டும்.இன்ரறய பணவிரய ளநற்ரறய கருவவிதகதொண்டு தசய்யும் இனத்ததின் நதொரளய 
வதொழ்வு நலதியும். இது தவவிர்க்க முடியதொதது” என்ற டதொக்டர் வதொ.தச.குரழந்ரதசதொமதி 
அவர்களனின் கூற்றதின்படி நதொம் இன்ரறயப் பணவிரய இன்ரறய கருவவிக்தகதொண்டு தசய்ய 
ளவண்டும். அதன் அடிப்பரடயவில்ததொன் நதொம் இரணயத்ரதப் பயன்படுத்தத் 
தததொடங்கதிவவிட்ளடதொம். அததில் வரலப்பூக்கள் என்ற ஒரு தனனி இலக்கதிய 
வரகத்ளததொன்றதியுள்ளன. ஒருவரிடமதிருந்து பவிறருக்குத் ததரிவவிக்கப் பயன்படுத்தப்படும் 
தகவல் தததொடர்புக்கதொன எழுத்துக்கள், ஒலதி, ஒளனி வடிவக் ளகதொப்புகள், ஓவவியம், படங்கள் 
என்ற அரனத்ரதயும் இரணயம் வழதிளய தனனிப்பட்ட ஒருவர் உலகதில் இருக்கும் 
பவிறருக்குத் ததரிவவிக்க உதவும் இரணய வழதியவிலதொன ஒரு ளசரவளய வரலப்பூ 
என்பததொகும். வரலப்பூ என்பரத ஆங்கதிலத்ததில் பவிளதொக் (Blog) என்கதிறதொர்கள். இதன் மூலம் 
தவப்பவிளதொக் (Webblog) என்பததொகும். 17-12-1997-ல் ஜதொர்ன் தபர்கர் (John Barger) என்பவர்ததொன் 
வரலப்பூவவிற்கு ஆங்கதிலத்ததில் Webblog என்ற தபயரரை உருவதொக்கதிப் பயன்படுத்ததினதொர். இதன்
பவின்பு இதன் சுருக்க வடிவமதொன Blog எனும் தபயரரை பயீட்டர் தமர்ஹதொல்ஸ் (Peter Merholz) 
என்பவர் 1999 ஆம் ஆண்டு ஏப்ரைல் மதொதம் முதல் பயன்படுத்தத் தததொடங்கதினதொர். இவரைது 
வரலப்பததிவவின் பக்கப் பட்ரடயவில் Webblog எனும் தசதொல் இரைண்டதொக உரடக்கப்பட்டு We 
blog என்ற பவிரித்துக் ரகயதொளத் தததொடங்கதினதொர். இப்படிளய வரலப்பூவவிற்கு Blog 
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எனும் தபயர் நதிரலத்து வவிட்டது.
தமதிழ் வரலப்பூ
இந்த blog எனும் ஆங்கதிலச் தசதொல்லதிற்கு இரணயதொகத் தமதிழதில் ஒரு தபயர் உருவதொக்க 
வவிரும்பவிய ளபதொது தமதிழ் உலகம் மற்றம் ரைதொயர் கதொபவி கதிளப் மடலதொடற் குழு (மதின் குழுமம்) 
உறப்பவினர்கள் தங்கள் கலந்துரரையதொடல்களனின் வழதியதொக blog-க்கு வரலப்பூ என்ற தமதிழதில் 
தபயர் உருவதொக்கதினர். இன்ற தமதிழதில் இந்த வரலப்பூ என்ற தபயளரை பயன்பதொட்டில் 
இருந்து வருகதிறது.

வரலப்பூ வசரவ
வரலப்பூ வசததிக்கதொன ளசரவரய முதன்முதலதொக 1996 ஆம் ஆண்டில் எக்ஸதொன்யதொ (Xanya)
எனும் நதிறவனம் வழங்கத் தததொடங்கதியது. 1997 ஆம் ஆண்டில் சுமதொர் 100 நதொட்குறதிப்ளபடுகள்
இடம் தபற்றன. அதன் பவிறகு சதில நதிறவனங்கள் வரலப்பூவவிற்கதொன இலவச இடவசததிரயச்
தசய்து தகதொடுத்தன. இந்நதிறவனங்களனில் ஒன்ற பவிளதொக்கர்ஸ்.கதொம் எனும் தபயரில் 
வரலப்பூ அரமப்பதற்கதொன ளசரவரய இலவசமதொக அளனித்து அததிகமதொன வரலப்பூக்கரள 
அரமக்க வதொய்ப்பளனித்தது. இதன் மூலம் ஆங்கதிலத்ததில் பலர் தங்களுக்கதொன 
வரலப்பூக்கரள உருவதொக்கத் தததொடங்கதினர். இதன் வளர்ச்சதிரயக் கண்ட கூக்ளனி (Google) 
நதிறவனம் இந்நதிறவனத்ரத வவிரலக்குப் தபற்றது. அதன் பவிறகு அரனத்து தமதொழதிகளனிலும் 
வரலப்பூ அரமப்பதற்கதொன ளசரவ அளனிக்கப்பட்டது.

முதல் தமதிழ் வரலப்பூ
தமதிழ் தமதொழதியவிலதொன முதல் வரலப்பூரவ நவன் என்கதிற வரலப்பததிவர் 2003 ஆம் 
ஆண்டில் ஜனவரி 26-ல் உருவதொக்கதினதொர் என்ற அவருரடய வரலப்பக்கத்ததில் 
ததரிவவிக்கப்பட்டுள்ளது. ஆனதொல் 2003 ஆம் ஆண்டில் ஜனவரி முதல் ளதததியன்ளற கதொர்த்ததிக்
ரைதொமதொஸ் என்பவர் முதல் வரலப்பூரவ உருவதொக்கதினதொர் என்ற சதிந்ததொ நததி எனும் இரணய 
இதழதில் சுட்டிக் கதொட்டப்பட்டுள்ளது. இந்த இரு வரலப்பூக்களனில் நவன் வரலப்பூ 
பவிளதொக்கர்ஸ்.கதொம் தளத்ததிலும்,(www.navan.name/blog/?p=18) கதொர்த்ததிக் ரைதொமதொஸ் வரலப்பூ 
பவிளதொக்டிரரைவ் எனும் தளத்ததிலும் பததிவு தசய்யப்பட்டுள்ளன.

கதொர்த்ததிளகயன் ரைதொமசதொமதி (கதொர்த்ததிக் ரைதொமதொஸ்) எனும் வரலப்பததிவர் தமதிழதில் தசய்த முதல் 
வரலப்பூ என்ற ளபரைதொசதிரியர் மு. இளங்ளகதொவன் எட்டதொவது தமதிழ் இரணய மதொநதொட்டு 
மலரில் குறதிப்பவிட்டுள்ளதொர். தமதிழ் வவிக்கதிப்பயீடியதொவவிலும் கதொர்த்ததிளகயன் ரைதொமசதொமதி 
வரலப்பூததொன் முதல் தமதிழ் வரலப்பூ என்ற சுட்டிக்கதொட்டப்பட்டுள்ளது. 
(karthikramas.blogdrive.com/archive/21.html)

தமதிழ் வரலப்பூக்கள வளர்ச்சதி
தமதிழ் வரலப்பூக்கள் உருவதொக்கம் மற்றம் பயன்கள் குறதித்த கட்டுரரை ஒன்ற ததிரசகள் 
எனும் இரணய இதழதில் தவளனியதொனரதத் தததொடர்ந்து தமதிழ் வரலப்பூக்கள் குறதித்துப் 
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பலருக்கும் ததரியத் தததொடங்கதியது. தமதிழ் வரலப்பூக்களனின் தததொடக்கக் 
கதொலத்ததில் தமதிழ் எழுத்துருப் பவிரைச்சரனகள் இருந்தததொல் இதன் வளர்ச்சதி சற்றக் 
குரறவதொகளவ இருந்தது. 2003 ஆம் ஆண்டிலதிருந்து 2005 ஆம் ஆண்டு வரரை சுமதொர் 1000 
வரலப்பூக்கள் வரரைளய ளததொன்றதியவிருந்தன. அதற்கடுத்து 2005 முதல் 2007 ஆம் 
ஆண்டு வரரையதொன கதொலத்ததில் இந்த எண்ணவிக்ரக 4000 ஆக அததிகரித்தது என்ற 
ளபரைதொசதிரியர் க.துரரையரைசன் எழுததிய இரணயமும் இனனிய தமதிழும்” என்ற நூலதில் 
குறதிப்பவிட்டிருக்கதிறதொர். அதற்கடுத்து தமதிழ் வரலப்பூக்களனின் எண்ணவிக்ரக ளவகமதொக 
அததிகரித்து 12000-ஐத் ததொண்டிவவிட்டது. இது இன்னும் பன்மடங்கதொக உயரைக் கூடும்.

தமதிழ் வரலப்பூக்களளின் வரகப்பதொடுகள வளர்ச்சதியும்
தமதிழ் வரலப்பூக்களனின் உள்ளடக்கத்ரதக் தகதொண்டு முக்கதியமதொன சதில தரலப்புகளனின் ககீழ் 
அவற்ரற வரகப்படுத்தலதொம்.

1.தமதிழ் வரலப்பூக்களனில் அததிகமதொக கவவிரதகளுக்கதொன வரலப்பூக்கள் இருக்கதின்றன. 
வரலப்பூக்கரள உருவதொகதியவிருக்கும் பல வரலப்பததிவர்கள் தங்கள் கவவிரதகரள 
அவர்களுக்கதொன வரலப்பூக்களனில் அததிக அளவவில் வரலளயற்றம் தசய்து வருகதிறதொர்கள். 
எடுத்துக்கதொட்டதொக கவவினுலகம் என்னும் வரலப்பூ முரனவர் நதொ. கண்ணன் அவர்களதொல் 
உருவதொக்கப்பட்டது. இந்த வரலப்பூவவில் இலக்கதியம் சதொர்ந்த பல்ளவற கருத்துக்கள் 
கட்டுரரை வடிவவிலும், கருத்துரரையவின் மூலமும் பததிளவற்றம் தசய்யப்பட்டு 
வருகதிறது. ஜஜுரல 2003-ஆம் ஆண்டு உருவதொக்கப்பட்டுள்ளது. (www.emadal.blogspot.com)

2 இந்தக் கவவிரதகளுக்கதொன வரலப்பூக்கரளத் தவவிரை தமதிழதொசதிரியர்களதொகவும், 
ளபரைதொசதிரியர்களதொகவும் பணவியதொற்றதி வரும் சதிலர் தமதிழ் இலக்கதியம் சதொர்ந்த கருத்துக்கரளப் 
பததிளவற்றதி வருகதின்றனர். மதொனனிடன் என்ற தபயரில் தமதிழ் இரணப் 
ளபரைதொசதிரியருமதொன முரனவர் மு. பழநதியப்பன். அவர்களதொல் இவ்வரலப்பூ 25.04.06-ல் 
உருவதொக்கப்பட்டது. இவ்வரலப்பூவவில் அததிக அளவவில் கவவிரதகளும் கட்டுரரைகளும் 
இருக்கதின்றன. தமதிழ் இலக்கதியங்களனின் பரிமதொணங்கரளத் தனக்ளக உரிய புததிய 
சதிந்தரனகளுடன் இங்கு பததிளவற்றம் தசய்துள்ளதொர். (www.manidar.blogspot.com) மு 
இளங்ளகதொவன் என்ற தபயரில் ஒரு வரலப்பூ 1.5.2007 முதல் இயங்கதி 
வருகதிறது.ளபரைதொசதிரியர் மு.இளங்ளகதொவனதொல் தவளனியவிடப்படுகதிறது. இததில் 300 
இடுரககள் வரரை இடம் தபற்றள்ளன. இவர் நதொள்ளததொறம் புததிய புததிய இடுரககரளப் 
பததிளவற்றம் தசய்த வண்ணம் உள்ளதொர். இவரைது கட்டுரரைகள் இலக்கதியத்தரைம் வதொய்ந்ததும் 
ததளனிந்த நரடயுரடயதுமதொக அரமந்துள்ளன. இவ்வரலப்பூவவிலதிருந்து பவிற 
வரலதளங்களுக்குச் தசல்லும் இரணப்பு வசததியும் தசய்யப்பட்டுள்ளது. இங்கு பழம்தபரும்
இலக்கதியவதொததிகளனின் தததொகுப்புகள் தததொகுத்தளனிக்கப்பட்டிருக்கதிறது. 
(mwww.mvelangovan.blogspot.com)
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3. ஆன்மமீக ஈடுபதொடுரடய பலர் அவரைவர்க்குப் பவிடித்த ஆன்மமீகக் கருத்துக்கரள 
வலதியுறத்தும் வவிதமதொக இந்து, இசுலதொம், கதிறதித்தவம், பவுத்தம் மற்றம் பவிற ஆன்மமீகக் 
கருத்துக்கரளக் தகதொண்டு தமதிழதில் வரலப்பததிவு தசய்து வருகதின்றனர். கந்தர் 
அலங்கதொரைம் என்ற தபயரில் கண்ணததொசன் மற்றம் ரைவவிசங்கர் என்பவர்களதொல் 2005-ல் 
தததொங்கப்பட்ட இவ்வரலப்பூ உலக்த தமதிழர்களதொல் தவகுவதொகப் பதொரைதொட்டப்பட்டததொகும். இந்த
வரலப்பூ தவவிரை இந்து மதத்ததின் ளமல் தகதொண்ட ஆர்வத்ததின் கதொரைணமதொக 
ததிருப்பள்ளனிதயழுச்சதி என்ற மற்தறதொரு வரலப்பூரவயும் இவர் உருவதொக்கதியுள்ளதொர். முருகப்
தபருமதொனனின் புரகப்படங்கள், தபருரமகள், வவிஷ்ணு பகவதொன் குறதித்த பல தசய்ததிகளும் 
சுப்ரைபதொதம், ளததொத்ததிரைங்கள் என்ற பக்ததியவின் உயர்வு நதிரலரயத் ததொங்கதி 
தவளனிவந்து தகதொண்டிருக்கதிறது. (www.murugaperuman.blogspot.com)

4. இரணயப் பயன்பதொட்டில் அததிகமதொகப் பங்கு தகதொள்ளும் கணவினனிக்கதொன தததொழதில்நுட்பப் 
பணவியவிலதிருக்கும் பலர் கணவினனி தததொழதில்நுட்பங்கரளப் பகதிர்ந்து தகதொள்ளும் வவிதமதொக 
உருவதொக்கதிய பல தமதிழ் வரலப்பூக்கள் இருக்கதின்றன. அரவகளனில் சதில 
தமன்தபதொருட்கள் ஏப்ரைல் 2005 முதல் தததொடங்கப்பட்ட இவ்வரலப்பூவவில் தமதிழதில் 
கணவிப்தபதொறதிரய எவ்வதொற இயக்குவது, தமதிழ் தமன்தபதொருட்களனின் பட்டியல்கள், என பல 
தகவல்கள் அடங்கதிய கட்டுரரைகள் உள்ளன. கணவினனி, இரணயம் பற்றதிய சதில 
தசய்ததிகளும் இந்த வரலப்பூவவில் தரைப்பட்டுள்ளன. (www.tamiltools.blogspot.com)

5. வவிண்தவளனி, அறதிவவியல், கணவிதம் மற்றம் நவவீன தததொழதில்நுட்பங்கரள தவளனிப்படுத்தும் 
சதில வரலப்பூக்கரளயும் தமதிழதில் சதிலர் உருவதொக்கதியுள்ளனர். குருவவிகள் என்ற தபயரில் 
ஜஜுரல 2003லதிருந்து தததொடங்கப்பட்ட இவ்வரலப்பூவவில் அறதிவவியல் 
தசய்ததிகள் குறதித்த கட்டுரரைகளும், புரகப்படங்களும் அததிகமதொக இடம் தபற்றள்ளன. இந்த 
வரலப்பததிவர் குறதித்த தகவல்கரள அறதிய முடியவவில்ரல. தமதிழ் சதினனிமதொ தசய்ததிகள் 
அரவ குறதித்த வவிமர்சனங்கள், நரகச்சுரவ, அரிய புரகப்படங்கள் எனும் 
பதொர்ரவயவிலதொன தசய்ததிகளுடன் பல தமதிழ் வரலப்பூக்கள் இருக்கதின்றன.  மருத்துவக் 
குறதிப்புகள், மருந்துகள் அரதப் பயன்படுத்தும் முரறகள் என்ற மருத்துவம் சதொர்ந்த சதில 
வரலப்பூக்கள் தமதிழதில் உள்ளன. இந்த தமதிழ் < வரலப்பூக்களனில் சதித்த 
மருத்துவம், ஆயுர்ளவதம், ஓமதிளயதொபததி மற்றம் இயற்ரக மருத்துவங்களனிலதொன 
வரலப்பூக்களள இருக்கதின்றன. மூலதிரக வளம் என்ற தபயரில் குப்புசதொமதி என்பவரைதொல் 2007-
ல் உருவதொக்கப்பட்டுள்ள இந்த வரலப்பூவவில் பல மூலதிரகச் தசடிகள் குறதித்தும் 
அவற்றதின் ததொவரைப் தபயர், ததொவரைக் குடும்பம், வழக்கத்ததிலதிருக்கும் அதற்கதொன ளவற 
தபயர்கள், பயன் தரும் பதொகங்கள் ளபதொன்றரவகரளப் புரகப்படத்துடன் தந்துள்ளதொர். இரவ
தவவிரை பல ளநதொய்களுக்கு மூலதிரக மருந்துகள் குறதித்த தகவல்களும் 
தகதொடுத்ததிருப்பது நல்ல பயனுள்ளததொக இருக்கதிறது. (wwwww.mooligaivazam-
kuppusamy.blogspot.com)
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6. தபண் உடல் நலம், தபண்களுக்கதொன சுதந்ததிரைம், ளவரலவதொய்ப்பு ளபதொன்ற ஒரு சதில 
தபண்களுக்கதொன சதிறந்த வரலப்பூக்களும் தமதிழதில் உருவதொகதியவிருக்கதின்றன. சதொதரனப் 
தபண்கள் என்ற தபயரில் தஜர்மனனியவிலதிருக்கும் ததிருமததி. சந்ததிரைவதனதொ 
தசல்வகுமதொரைதொல் உருவதொக்கப்பட்ட சதில வரலப்பூக்களனில் இதுவும் ஒன்ற. இந்த 
வரலப்பூவவில் பல அச்சதிததழ்களனில் தவளனியதொன சதில முக்கதியப் தபண்மணவிகரளப் பற்றதிய 
தசய்ததிகரளத் தததொகுத்தளனித்துள்ளதொர்.. (www.vippenn.blogspot.com)

தமதிழ் வளர்ச்சதியவில் வரலப்பூக்கள
I. வரலப்பூக்களனின் வருரகயதொல் தமதிழ் தமதொழதி இலக்கதியங்கள் தவளனியுலக மக்களுக்குத் 
ததரிய வருகதின்றன.
II. தமதிழதில் இரணயத்ததில் எழுதுபவர்கள் தபறகதியுள்ளனர். இதனதொல் தமதிழதின் வளர்ச்சதி 
உயர்ந்துள்ளது.
III. வரலப்பூக்களதொல் உலக நதொடுகள் பலவற்றதில் வதொழும் தமதிழ் மக்களனின் கருத்துக்கள் மதிக
வவிரரைவதொக கதிடக்கதின்றன.
IV. இலங்ரக,மளலசதியதொ, கனடதொ,ததன்தகதொரியதொ, சதிங்கப்பூர், அரைபு நதொடுகள் ளபதொன்றவற்றதில் 
வதொழும் மக்களனின் பரடப்புகள் தமதிழ்தமதொழதியவில் இருப்பததொல் அரனவரும் கருத்ரதப் 
பகதிர்த்துதகதொள்ள முடிகதிறது.
V. தமதிழ் தமதொழதியவின் இலக்கண, இலக்கதியங்களதொனதொ சங்க இலக்கதியம் முதல்தகதொண்டு 
இக்கதொல இலக்கதியங்கள் வரரை வரலப்பூவவினதொல் உலகத் தமதிழ்ர்களுக்குக் கதிடக்கதிறது. 
இதனதொல் தமதிழ் தமதொழதி வளர்ச்சதிப் தபற்றவருகதிறது.
VI. இரவகள் அன்றதி கணவிப்தபதொறதிச் சதொர்ந்த தகவல்கள் அததிகம் கதிரடக்கதின்றன. அறதிவவியல்,
வவிஞ்ஞைதொணக் கருத்துக்களும் அது தததொடர்பதொன புததிய கண்டுபவிடிப்புகளும் நமக்குக் 
கதிரடக்கதின்றது.
VII. உலக நதொடுகளனில் உள்ள ரசவ மடதொலயங்களும், ததிருத்தலங்களும் பற்றதியச் தசய்ததிகள் 
இடம்தபற்றள்ளன்.
VIII. தமதிழ் ஆய்வுக்கட்டுரரைகள் அததிகம் வரலப்பூக்களனில் தவளனிவருகதின்றன. இதனதொல் 
தமதிழ் ஆய்வவிற்குப் பல வழதிகளனில் பயன்படுகதின்றன.
IX. வரலப்பூவவினதொல் தததொழதில் நுட்ப வளர்ச்சதிச் தபற்றத் தமதிழ்தமதொழதி வளர்ந்து வருகதின்றது.
X. வரலப்பூகளனில் தவளனிவரும் பரடப்புகளும், கட்டுரரைகளும், கவவிரதகளும், பவிற 
கருத்துக்களுக்கும் உடனுக்குடன் பவின்னூட்டம் என்ற தபயரில் வவிமர்சனங்கள் பல 
நதொடுகளனிலதிருந்து எழுதுகதின்றனர். இது தமதிழ் தமதொழதிக்குக் கதிரடத்த வவிமர்சன இலக்கதியம் 
என்ளற கூறலதொம். ளமலும் பல துரறகரளச் சதொர்ந்த அறதிஞைர் தபருமக்களும் தமதிழ் 
தமதொழதிக்குத் தன்னதொல் இயன்ற பனனிகரளயும் தசய்து வருகதின்றனர்.

முடிவுரரை
எப்படி இலக்கதிய வரைலதொற்றதில் சங்க கதொலம், சங்கம் மருவவிய கதொலம், பக்ததி இலக்கதிய 
கதொலம், கதொப்பவியக் கதொலம், சதிற்றதிலக்கதிய கதொலம், ஐளரைதொப்பவியர் கதொலம் என்கதின்ளறதொளமதொ 
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அதரனப் ளபதொன்ற இன்ரறய கதொலக் கட்டத்ரதக் “கணவினனியுக கதொலம்” அல்லது 
“தமதிழ் இரணயக் கதொலம்” எனலதொம்.புததிய இலக்கதிய வரகயதொக வரலப்பூ உருவதொகதி உலக 
தமதொழதிகளனில் தமதிழதின் தபருரமரய நதிரலநதொட்டிக் தகதொண்டிருக்கதிறது. iஇதனதொல் 
பலவரகப்ப்ட்ட தமதிழ் இலக்கதியங்கள் தவளனி உலகுக்கு வவிரரைவதொகக் 
தகதொண்டுதசல்லப்படுகதிறது. இதனதொல் தமதிழ் தமதொழதி வளர்ச்சதிக்கு வரலப்பூக்களனின் 
பங்களனிப்பு அளப்பரியதொத் தததொண்டிரனச் தசய்து வருகதிறது எனலதொம்.

mkduraimani@gmail.com
பததிவுகள், டிசம்பர் 2010  இதழ் 132
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4. ‘‘நதொவல் ரைதொணைவி ரவ.மு.வகதொரதநதொயகதி அம்மதொள’’ -  முரனவர் சதி. ளசதுரைதொமன், 
இரணப் ளபரைதொசதிரியர், மதொ.மன்னர் கல்லூரி, புதுக்ளகதொட்ரட -

நதொவலதொசதிரிரய, பத்ததிரிரகயதொசதிரிரய, இரசக்கரலஞைர், கதொந்ததியவதொததி, வவிடுதரலப் 
ளபதொரைதொட்ட வவீரைதொங்கரன, சமூக சகீர்ததிருத்தவதொததி என்ற பன்முகத்ததிறரமகள் வதொய்ந்தவர் 
ரவ.மு.ளகதொரதநதொயகதி அம்மதொள். இவரரை சமகதொல எழுத்ததொளர்கள், ‘‘நதொவல்ரைதொணவி, கததொ 
ளமதொகதினனி, ஏக அரைசதி’’ என்ற ளபதொற்றதினர். ததொம் வதொழ்ந்த 59 ஆண்டுகளனில் 35 ஆண்டுகள் 
எழுத்ளத உலகம் என்ற வதொழ்ந்து மரறந்த ஒப்பற்ற எழுத்ததொளர், ரவ.மு.ளகதொரதநதொயகதி 
அம்மதொள் ஆவதொர்.

தசன்ரனயவில் உள்ள ததிருவல்லதிக்ளகணவியவில் 1.12.1901-ஆம் நதொள் நவீர்வளுர் 
என்.எஸ்தவங்கடதொச்சதொரியதொர், பட்டமதொள் ஆகதிளயதொருக்கு இரைண்டதொவது மகவதொக 
ரவ.மு.ளகதொரதநதொயகதி அம்ரமயதொர் பவிறந்ததொர். பவிறந்த ஒரு வயததிளலளய தமது ததொரய 
இழந்ததொர். அதனதொல் அவரைது பதொட்டியதொர் ளவதவல்லதிஅம்மதொங்கதொரைதொலும், அவரைது சதிறதிறய 
தந்ரதயதொரின் மரனவவியதொன கனகம்மதொளதொலும் வளர்க்கப்தபற்றதொர்.

ரவ.மு.ளகதொரதநதொயகதி அம்ரமயதொருக்கு ஐந்தரரை வயததில் ஆகதியளபதொது 
ததிருவல்லதிக்ளகணவியவில் வசதித்து வந்த ரவ.மு. சகீனனிவதொச அய்யங்கதொரின் மூன்றதொவது 
மகனதொன ஒன்பது வயது நதிரைம்பவிய ரவ.மு. பதொர்த்தசதொரைததிக்குத் ததிருமணம் தசய்து 
தகதொடுக்கப்பட்டதொர். அம்ரமயதொரின் புகுந்த வவீட்டினர் தவீவவிரை ரவணவ மரைபவின் 
வழதிவந்தவர்களதொவர். ‘ரவத்தமதொநதிததி முடும்ரப குடும்பம்’ என்ற தபயர் தபற்ற 
அக்குடும்பத்ததினருக்கு அக்கதொலத்ததில் ததிருவல்லதிக்ளகணவியவிலும், ஸ்ரீரவஷ்ணவ 
சமூகத்ததிலும் தனனிமததிப்பு இருந்தது. அக்குடும்ப உறப்பவினர்கள் அரனவரும் தங்களது 
தபயருக்கு முன்னதொல் ரவ.மு. என்ற எழுத்துக்கரளச் ளசர்த்துக்தகதொண்டனர். ரவத்த 
மதொநதிததி என்பது அக்குடுபம்பத்ததினரின் குலததய்வமதொகும். முடும்ரப என்பது அவர்களனின் 
பூர்வவீக ஊரைதொகும். ளகதொரதநதொயகதிஅம்ரமயதொருக்கும் ததிருமணத்ததிற்குப் பவின்னர் ‘ரவ.மு.’ 
என்ற குடும்பப்தபயர் இரணக்கப்தபற்ற ரவ.முளகதொரதநதொயகதி’ என அரழக்கப்பட்டதொர்.

கல்வவியறதிவு தபற்ற குடும்பத்ததில் ரவ.முளகதொ. அம்ரமயதொர் வதொழ்க்ரகப்பட்டதொலும் 
அவருக்கு முரறயதொகக் கல்வவி பயவிலும் வதொய்ப்புக் கதிட்டவவில்ரல. ளகதொரதநதொயகதி 
அம்ரமயதொர் தமது மதொமதியதொர் வதொயவிலதொகத் ததலுங்கு தமதொழதிரய எழுதப் படிக்கக் 
கற்றக்தகதொண்டதொர்.

அம்ரமயதொருக்குச் சதிறவயதுமுதளல பவிறருக்குக் கரத கூறவததில் ஆர்வமுண்டு. அவர் 
தமது கற்பரன ஆற்றலதொல் வவீட்டில் உள்ள சதிறவர், சதிறமதியர்க்கும், தமது 
ளததொழதியர்களுக்கும் புததிய புததிய கரதகரளக் கூறதினதொர். இதரனக்கண்ட அவரைது கணவர் 
அவரிடம் கதொணப்பட்ட பரடப்பதொற்றரல ஊக்குவவிக்கும் தபதொருட்டு அவரரைப் பல 
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நதொடகங்களுக்கு அரழத்துச் தசன்றதொர். நதொடகங்கரளப் பதொர்த்து ரைசதித்த அம்ரமயதொருக்குத் 
ததொளன நதொடகங்கரள எழுதளவண்டும் என்ற ஆவல் ஏற்பட்டது. அவருக்கு 
ஓரைளவுமட்டுளம எழுதத்ததரிந்தததொல் அவரைது ளததொழதி பட்டம்மதொள் என்பவர் எழுத இவர் 
நதொடகத்ரதக் கூறதி, ‘இந்ததிரை ளமதொகனதொ’ என்ற நதொடகத்ரத உருவதொக்கதினதொர். இந்நதொடகத்ரத 
1924-ஆம் ஆண்டு ளநதொபவில் அச்சகத்ததொர் மூலம் நூலதொக தவளனியவிட்டதொர். 
இந்நதொடகத்ரத இந்து, சுளதசமதித்ததிரைன், நதியூ இந்ததியதொ உள்ளனிட்ட அக்கதொலப் பத்ததிரிக்ரககள் 
பதொரைதொட்டி எழுததின. இந்நதொடகத்ரத பலர் ளகட்டு வதொங்கதி நடித்தனர். இவ்வதொற தனது முதல் 
நூலுக்குக் கதிரடத்த தவற்றதி அம்ரமயதொரரை தமன்ளமலும் எழுதத் 
தூண்டியது எனலதொம்.

முதல் நூல் தந்த ஊக்கத்ததொல் அம்ரமயதொர் ‘ரவளதகதி’ என்ற நதொவரல எழுததினதொர். 
இந்நதொவரல வடுவூர் துரரைசதொமதி அய்யங்கதொர் ததிருத்தம் தசய்து தகதொடுத்ததுடன் அது 
தவளனிவருவதற்கு ஏற்பதொடும் தசய்ததொர். அவரைது அறதிவுரரையவின் ளபரில் 
ரவ.மு.ளகதொ.அம்ரமயதொர் 1925-ஆம் ஆண்டு, ‘ஜகன்ளமதொகதினனி’ மதொத இதரழ வவிரலதகதொடுத்து 
வதொங்கதி அததில் ரவளதகதி நதொவரலத் தததொடர்கரதயதொக ஒரு ஆண்டதொக தவளனியவிட்டதொர். பவின்பு
அவ்வவிதழ் 35ஆண்டுகள் அம்ரமயதொர் இறப்பதற்குச் சதிலஆண்டுகள் 
வரரை தவளனிவந்தது குறதிப்பவிடத்தக்கது.

ரவ.மு.ளகதொ அம்ரமயதொருக்குத் தததொடர்ந்து எழுதளவண்டும் என்ற ஆர்வம் இருந்தது. 
அதனதொல் தம் ளததொழதி பட்டம்மதொளனின் உதவவியுடனும், கணவர் மூலமதொகவும் தமதிரழ மதிகத் 
தவீவவிரைமதொகக் கற்கத்தததொடங்கதினதொர். பவின்பு தமதிழ் அறதிஞைரும், தமது சதிறதிய 
தந்ரதயதொரைதொன ததிருத்ளதரி ரைதொகவதொச்சதொரியவிடம் கம்பரைதொமதொயணம், ததிருவதொசகம், வவில்லதிபதொரைதம்,
தபரியபுரைதொணம் உள்ளனிட்ட பல தமதிழதிலக்கதியங்கரளக் கற்றக் தகதொண்டதொர். இது அவருரடய
எழுத்ததொற்றரல ளமலும் தமருகூட்டுவதற்கும் வளமூட்டுவதற்கும் 
அடிப்பரடயதொக அரமந்தது.

ரவ.மு.ளகதொ அம்ரமயதொர் எததிர்பதொரைதொத நதிரலயவில் கதொந்ததியடிகரள 1925-ஆம் ஆண்டு சந்ததிக்க
ளநர்ந்தது. கதொந்ததியவின் எளனிரமயதொன ளததொற்றமும், ஆரைதொவதொரைமற்ற அவரைது உறததியதொன 
நதொவன்ரமயும், கண்ணவில் ஒளனிவவிட்ட கதொந்ததியவின் தவீட்சண்யமும் 
அம்ரமயதொரரை மதிகவும் கவர்ந்தது.

கதொந்ததிஜதிஅவர்கள் அப்தபதொழுது பட்டுப்புடரவயுடனும், கழுத்துநதிரறய நரககளுடனும் 
அலங்கதொரைப் பதுரமகளதொகக் கதொட்சதியளனித்த ரவ.மு.ளகதொ.அம்ரமயதொர், அவரைது 
ளததொழதியர்களதொன அம்புஜம்மதொள், ஜதொனம்மதொள் ஆகதிளயதொரரைப் பதொர்த்து, நம் பதொரைதத்ததொய் 
அடிரம வவிலங்கு பூண்டிருக்கும்ளபதொது, நவீங்களும் ஆபரைண வவிலங்ரகப் 
பூண்டிருக்கதின்றவீர்களள என்ற அததிசயத்துடன் ளகட்டதொர். பவின்னர் அவர்கள் அரனவருக்கும் 
கதரின் மகத்துவத்ரத எடுத்துரரைத்ததொர். இது ரவ.மு.ளகதொ.அம்ரமயதொரை; வதொழ்வவில் ஒரு 
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தபரும் மதொற்றத்ரத ஏற்படுத்ததியது. அம்ரமயதொர் அன்றதிலதிருந்து பட்டதொரடரய தவறத்துக் 
கதர் ஆரடரய அணவியத் தததொடங்கதினதொர். தமது பட்டதொரடகள் பலவற்ரற 
உறவவினர்களுக்குக் தகதொடுத்தும், சதிலவற்ரறத் தம் வவீட்டின் முன் ளபதொட்டுக் தகதொளுத்ததியும் 
வவிட்டதொர். கதொந்ததிரயச் சந்ததித்தது முதல் தம் வதொழ்நதொள் முழுவதும் கதர் ஆரடரயளய 
அணவிந்து வதொழ்ந்ததொர்.

கதொந்ததியவின் சந்ததிப்பு ரவ.ளகதொ. அம்ரமயதொரரை வவிடுதரலப் ளபதொரைதொட்ட வவீரைதொங்கரனயதொக 
மதொற்றதியது. 1931-ஆம் ஆண்டு கதொந்ததிஜதி அவர்கள் கள்ளுக்கரட மறதியலதில் தபண்கள் 
ஈடுபடளவண்டுதமன்ற அரழப்பு வவிடுத்தளபதொது அம்ரமயதொர் அரத ஏற்ற 
ததிருவல்லதிக்ளகணவியவில் தற்ளபதொரதய தபசண்ட் ளரைதொட்டில் ததிருமலதொச்சதொரி பள்ளனி 
இருக்குமதிடத்ததின் அருளக இருசப்ப கதிரைதொமணவித் ததருவவில் இருந்த கள்ளுக்கரடகள் முன்பு 
பல எததிர்ப்புகரளயும் மமீறதி மறதியல் தசய்ததொர். 1932-ஆம் ஆண்டில் ளலதொததியன் 
கமதிஷரன எததிர்த்து ஊர்வலம் தசன்றதற்கதொகவும், அன்னனியத் துணவி பகதிஷ்கதொரை இயக்கத்ததில்
கலந்து தகதொண்டும், அம்ரமயதொர் சதிரறதசன்றதொர்.

ரவ.மு.ளகதொ. அம்ரமயதொர் இரசயவில் மதிகுந்த ஈடுபதொடுரடயவரைதொக வவிளங்கதினதொர். கதொங்கதிரைஸ் 
ளமரடகள் ளததொறம் நதொட்டுப்பற்ற உள்ள பதொடல்கரளஅம்ரமயதொர் பதொடினதொர். அத்துடன் 
வவீட்டில் முடங்கதிக் கதிடந்த தபண்களனின் இரசஆற்றரல தவளனிக் தகதொணரைப் 
பதொடுபட்டுள்ளதொர். அம்ரமயதொர் வதொதனதொலதியவிலும் இரசநதிகழ்ச்சதிகரள வழங்கதி அதரன 
இரசத்தட்டுக்களதொகவும் தகதொடுத்துள்ளதொர் என்பது குறதிப்பவிடத்தக்கது.

கதொங்கதிரைஸ் இயக்கத்ததில் தசயல்ததிறன் மதிக்க உறப்பவினரைதொக அம்ரமயதொர் வவிளங்கதினதொர். தவீரைர் 
சத்ததியமூர்த்ததி, கதொமரைதொசர், மூதறதிஞைர் இரைதொஜதொஜதி ளபதொன்ளறதொர் அம்ரமயதொருடன் 
நட்புரடயவர்களதொக இருந்தனர். தவீரைர் சத்ததியமூர்த்ததியவின் கூட்டங்களனில் அம்ரமயதொர் 
கலந்து தகதொண்டு கடவுள் வதொழ்த்துப் பதொடரலயும், ளதசதிய எழுச்சதி மதிக்க பதொடல்கரளயும் 
பதொடியுள்ளதொர்.

அம்ரமயதொர் நதொடகம் எழுதுவததிலும், இயக்குவததிலும் வல்லவர். அவருரடய சமூக 
நதொடகங்கள் பலமுரற ளமரட ஏற்றப்பட்டுள்ளன. அவற்றதில் அருளணதொதயம், வத்சகுமதொர், 
தயதொநதிததி என்ற நதொடகங்கள் பலரைது பதொரைதொட்ரடப் தபற்றரவயதொகும். இவ்வதொற 
ரவ.மு.ளகதொ. அம்ரமயதொர் இயல், இரச, நதொடகம் என்ற முத்தமதிழதிலும் வல்ல முத்தமதிழ் 
வவித்தகரைதொகத் ததிகழ்ந்ததொர்.

அம்ரமயதொர் முப்பதுகளனில் டதொக்கதி என்ற அக்கதொலத்ததில் தசதொல்லப்பட்ட 
ததிரரைப்படத்துரறயவிலும் முத்ததிரரை பததித்துள்ளதொர் என்பது குறதிப்பவிடத்தக்து. அவரைது 
அனதொரதப் தபண் என்ற நதொவரல ஜஜுபவிடர் பவிக்ஸர்ஸ் நதிறவனம் ததிரரைப்படமதொகத் தயதொரித்து
தவளனியவிட்டது. அம்ரமயதொரின் தயதொநதிததி என்ற நதொவல் சதித்ததி என்ற தபயரில் தவளனிவந்து 
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மதிகுந்த புகழ் தபற்றது. ரவ.மு.ளகதொ.அம்ரமயதொர் ததிரரைப்படத் தணவிக்ரகக் குழுவவின் 
உறப்பவினரைதொகப் பத்ததொண்டுகள் பணவியதொற்றதினதொர். அவர் தணவிக்ரகக் குழு 
உறப்பவினரைதொக இருந்தளபதொது, ததொம் தணவிக்ரக தசய்த கதொட்சதிகள் மமீண்டும் ததிரரைப்படங்களனில் 
இடம்தபற்றள்ளனவதொ என்பரத அறதிந்து தகதொள்ள அத்ததிரரைப்பட அரைங்கதிற்குத் தன்ரன 
யதொரும் அறதியதொமல் இருக்கத் தரலயவில் முக்கதொடிட்டுக் தகதொண்டு தசனற 
பதொர்ப்பது வழக்கம். அததிஷ்டம் என்ற ததிரரைப்படத்ததில் ததொன் தணவிக்ரக தசய்த கதொட்சதிகள் 
மமீண்டும் ததிரரையவிடப்பட்டிருப்பரத அறதிந்து அப்படத்ரத மமீண்டும் தணவிக்ரக தசய்ய 
அனுப்பவினதொர். இவ்வதொற ததொம் தசய்யும் பணவிகரள மதிகுந்த ஈடுபதொட்டுடனும், 
தபதொறப்புணர்ச்சதியுடனும் தசய்ததொர்.

அம்ரமயதொர் இலவசமதொக குழந்ரதப்ளபற மருத்துவம் பதொர்ப்பதும் உண்டு. தமது 
உறவவினர்களுக்கு மட்டுமதின்றதி தன்ரன நதொடிவந்து குழந்ரதப்ளபற பதொர்க்க ளவண்டும் என்ற
யதொர் அரழத்ததொலும் சதொததி சமய ளவறபதொடின்றதி அவர்கள் இருப்பவிடத் தசன்ற 
மருத்துவம் பதொர்ப்பதொர். இந்ததியதொ சுதந்ததிரைம் தபற்ற அன்ற அம்ரமயதொர் அதரனச் சதிறப்பதொகக் 
தகதொண்டதொடி மகதிழ்ந்ததொர்.

1948-ஆம் ஆண்டு ஜனவரி 30-ஆம் நதொள் கதொந்ததி மரறந்த பவின்பு 13-ஆம் நதொள் அவரைது அஸ்ததி
நதொதடங்கும் கடலதில் கரரைக்கப்பட்டது. தசன்ரனயவில் நடந்த அஸ்ததி கரரைப்பு நதிகழ்ச்சதியவில் 
கலந்து தகதொண்ட அமரமயதொர் கதொந்ததியவின் நதிரனவதொக மதொர்ச்சு மதொதம் 
இரைண்டதொம் நதொளன்றமகதொத்மதொஜதி ளசவதொ சங்கம் என்ற சங்கத்ரதத் தததொடங்கதினதொர். 
அச்சங்கத்ததின் வதொயவிலதொக ஏரழகளுக்கும் ஆதரைவற்ற குழந்ரதகள், தபண்கள் ஆகதிய 
அரனவருக்கும் பல்ளவற உதவவிகரளச் தசய்ததொர்.

ரவ.மு.ளகதொ.அம்ரமயதொரின் ளதசதிய ளசரவரயப் பதொரைதொட்டி கதொங்கதிரைஸ் அரைசதொங்கம் 
அவருக்குச் தசங்கல்பட்டுக்கு அருளக 3 ஏக்கர் நதிலமும் மற்தறதொரு இடத்ததில் 7 ஏக்கர் 
நதிலமும் வழங்கதிச் சதிறப்பவித்தது. ஆனதொல் அவ்வதொற தனக்குக் கதிரடத்த நதிலத்ரதப் 
பூமதிததொன இயக்கத்ததிற்கதொக வவிளனதொபதொளவயவிடம் அம்ரமயதொர் வழங்கதிவவிட்டதொர்.

1956-ஆம் ஆண்டில் அம்ரமயதொரின் ஒளரை மகனதொன ஸ்ரீநதிவதொசன் தவீடீதரைன்ற இறந்ததொர். அவரைது
மரறவு அம்ரமயதொரரை நதிரலகுரலய ரவத்துவவிட்டது. தன் மகன் இறந்து ததொன் மட்டும் 
இருக்கதிளறதொளம என்ற வருந்ததி சரியதொக உணவு உண்ணதொமல் உறக்கமதின்றதி உடம்ரப 
வருத்ததிக் தகதொண்டதொர். அதனதொல் அம்ரமயதொர் தகதொடிய கதொசளநதொய்க்கு ஆளதொனதொர். ததொம்பரைம் 
கதொசளநதொய் மருத்துவ மரனயவில் உரிய சதிகதிச்ரச தபற்றம் பலனனின்றதி 1960-ஆம் ஆண்டு 
பவிப்ரைவரி மதொதம் 20-ஆம் நதொள் மருத்துவமரனயவிளலளய அவர் இறந்ததொர்.

59 ஆண்டுகள் வதொழ்ந்த ரவ.மு.ளகதொ அம்ரமயதொர் 115 நதொவல்கரள எழுததி நதொவல் 
ரைதொணவியதொகத் ததிகழ்ந்ததொர். ளமலும் இரு சதிறகரதத் தததொகுததிகள், 3 நதொடகங்கள், இரைண்டு 
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உரரைநரட நூல்கள் ஆகதியரவ அவரின் இதரைப் பரடப்புகளதொகும். தபண்களனின் 
வழதிகதொட்டியதொக, சதிறந்த வவிடுதரலப்ளபதொரைதொட்ட வவீரைதொங்கரனயதொக, நதொடக ஆசதிரியரைதொக, நதொடக 
இயக்குநரைதொக, இரச வல்லவரைதொக, பத்ததிரிக்ரக ஆசதிரியரைதொகப் பன்முக ஆற்றலுடன் 
வவிளங்கதிய நதொவல் ரைதொணவியதொகதிய ரவ.மு.ளகதொரதநதொயகதி அம்மதொள் அவர்களனின் 
வதொழ்க்ரக குன்றதிலதிட்ட வவிளக்குப் ளபதொன்ற என்றம் ஒளனிர்ந்து தபண்களனின் 
முன்ளனற்றத்ததிற்கு வழதிகதொட்டும் எனலதொம்.

Singaram Sethuraman <malar.sethu@gmail.com>
பததிவுகள், ஜனவரி 2011  இதழ் 133 
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5. என் ஆதர்ஸம் என் ஆசதொன் என் நண்பன்  -  தபதொ. கருணதொகரைமூர்த்ததி 
(ளபர்லதின்) -.

எழுத்ததொளர் தபதொ. கருணதொகரைமூர்த்ததி[கனடதொவவிலுள்ள பலருக்கு வவிருதுகள் தபறவததிலும், 
மணவி வவிழதொ, பவள வவிழதொக்களனில் பங்குபற்றவததிலும் தபரும் ஆர்வமுண்டு. மூத்த 
கவவிஞைர்கள், பத்ததிரிரகயதொளர்கதளன யதொருளம இதற்கு வவிததிவவிலக்கதொனவர்களல்லர். 
தங்களுக்குச் சதொர்பதொன வட்டங்கரள உருவதொக்கதி ஒருவருக்தகதொருவர் முதுகு தசதொறதிவததில் 
தபரும் ஆர்வமுள்ள பலரரை இங்கு கதொணலதொம். இங்கு வரும் இலவச பத்ததிரிரககளனில் 
மற்றம் 'தகவல்' சுரைங்கங்களனில், தததொரலக்கதொட்சதிகளனில் அடிக்கடி ஒருவருக்தகதொருவர் 
முதுகு தசதொறதியும் இவர்களது புரகப்படங்கரளக் கதொணலதொம்.  ஆனதொல் அததிபர் கனகசபதொபததி
அவர்கள் அவர்களனிதலதொருவரைல்லர் என்பரதயும், அவர் தனது கடந்த கதொலத்ததில் தவீரைம் மதிக்க
தசயல்வவீரைர்களனிதலதொருவரைதொகவும் இருந்து வந்துள்ளதொதரைன்பரதயும் அவரைது முன்னதொள் 
மதொணவர்களனில் ஒருவரைதொன எழுத்ததொளர் கருணதொகரைமூர்த்ததியவின் இக்கட்டுரரையதொனது எமக்கு 
எடுத்துரரைக்கதின்றது. வவிருதுகளுக்குப் தபருரம தரும் ஒரு சதிலரில் 
இவருதமதொருவதரைன்பரத இக்கட்டுரரை புலப்படுத்துகதின்றது. - பததிவுகள் ]

நவீ வதொழுங்கதொலத்ததில் கண்டுபவிரைமதித்த இன்தனதொரு மனனிதரனச் தசதொல்லு என்றதொல் எனது 
ரககள் உடனடியதொக என் அததிபர். ததிரு தபதொ.கனகசபதொபததி அவர்கள் இருக்கும் 
ததிரசரயத்ததொன் சுட்டும். என் ஆசதொனனிடம் மூன்ளற ஆண்டுகள்ததொன் மதொணவனதொகப் 
பயவிலும் சந்தர்ப்பம் கதிரடத்ததிருந்ததொலும் நம் ஆயுள் முழுவதுக்கும் நண்பர்களதொக வதொழும் 
பதொக்கதியரத தகதொண்ளடதொம். அவர் மதொனனிடசமூகத்துக்கு ஆற்றதிய பணவிகள் 
எண்ணற்றரவயதொயவினும் ஒருபதொரன ளசதொற்றக்கு ஒரு ளசதொற பதமதொக எமது புத்தூர் 
ஸ்ரீளசதொமஸ்கந்ததொ கல்லூரியவில் அததிபரைதொகப் பணவியதொற்றதிய கதொலத்ததில் ஆற்றதிய தரலயதொய, 
வவீரைம் தசறதிந்த ஒரு மகத்ததொன பணவிரய நதிரனவுகூர்ந்து ளபதொற்றவளத இக்கட்டுரரையவின் 
ளநதொக்கம்.

புத்தூர் என்பது ளகதொப்பதொய்தததொகுததியவில் வதொதரைவத்ரத, ஆவரைங்கதொல், நவற்ககீரி, ஈவவிரன, 
ஏரைந்தரன, சதிறப்பவிட்டி, அம்ளபதொரட, புத்தர்கலட்டி, தசதொக்கததிடல், அந்ததிரைதொரன, ஆகதிய 10 
சதிற்றூர்களனின் தததொகுததியதொகும். பத்தூர் என்பதுததொன் மருவவி புத்தூர் ஆனது 
என்ளபதொரும் உண்டு. அது 1970 களனில் 80,000 குடும்பங்கள் வதொழ்ந்த ஒரு தபருங்கதிரைதொமம். 
சதுரை ரமல் ஒன்றக்கு 6000 குடிகள் என்றவரகயவில் இலங்ரகயவிளலளய மக்கள் தசறதிவதொன
கதிரைதொமங்களனில் அதுவும் ஒன்ற. ஒரு ’வரக’யதொன நதிலவுடரம – ளமட்டுக்குடி- ஆண்டதொன் 
அடிரம சமூக அரமப்பவின் தபருந்தததொட்டிலும், மதொததிரியும் எமது கதிரைதொமம். புத்தூரில் 
எப்ளபதொது எந்த ளதவரத மண்ணவிறங்கதிவந்து ளமட்டுக்குடியவினருக்குப் பட்டயம் 
எழுததிக்தகதொடுத்ததொளளதொ ததரியவவில்ரல. அவ்வூரின் வளமதொன மண்ணவின் தபரும்பகுததி 
அங்ளகயுள்ள ளமட்டுக்குடியவினருக்ளக தசதொந்தமதொக இருந்தது; இருக்கதிறது. இதனதொல் 
அம்மண்ணவில் பவிறக்க ளநர்ந்த பஞ்சமர்கள் அந்நதிலச் சுவதொந்தர்களுக்குச் தசதொந்தமதொன 
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நதிலங்களனில் வதொழ்ந்து, அவர்களுரடய புலத்ததில் அவர்களுக்ளக 
உரழத்துத் தம் வதொழ்க்ரகரய ஓட்டியததொல் அவர்கரள மமீறதி எதரனயும் தசய்யமதொட்டதொத 
ஒரு ரகயறநதிரலயவில் வதொழ்க்ரகரய ஓட்டினதொர்கள். தவீண்டப்படதொதவர்களதொக 
ளமட்டுச்சமூகத்ததொல் கருதப்பட்ட அம்மக்கள் இதனதொல் கல்வவியறதிவவின்றதி வதொழ 
ளநரிட்டது. கல்வவி அறதிவவில் குன்றதிய அச்சமூகம் ததொம் சுரைண்டப்படுகதிளறதொம் என்கதிற 
பவிரைக்ரஞை இன்றதிளய வதொழ்ரவத் தததொடர்ந்ததும் பரிததொபம்.

ஆங்கதிளலய கதொலனனித்துவ ஆட்சதியதொல் புத்தூர் அரடந்த இலதொபங்கள் இரைண்டு. அவர்களள 
18ம் நூற்றதொண்டில் இறததியவில் அங்கு தமதடிஸ்த ஆளரைதொக்கதியவதொச ரவத்ததியசதொரலரயயும்,
அதன் வளதொகத்ததில் பரி.லூகதொஸ் ளதவதொலயத்ரதயும், எததிரில் தமதடிஸ்த 
மதிஷனரிப் பதொடசதொரலயும் ஸ்ததொபனம் தசய்ததொர்கள். அக்கதொலத்ததில் தமதஸ்த கதிறதிஸ்தவ 
ததிருச்சரபயதொல் மதமதொற்றம் தசய்யப்பட்ட மக்கரளயும் , பஞ்சமர்கள் அல்லது இப்ளபதொது 
தலதித்துக்கள் என்ற தசதொல்லப்படும் ஒடுக்கப்பட்ட மக்கரளயும் தமது 
கதிறதிஸ்தவ மதிஷனரிப் பதொடசதொரலயவில் அவர்கள் ளசர்த்துப் பதொடங்கள் புகட்டினதொர்கள். 
இதனதொல் ளமட்டுக்குடிமக்கள் தம்பவிள்ரளகரள அப்பதொடசதொரலக்கு அனுப்பவிப் படிப்பதற்குப் 
பவின்னடித்ததொர்கள். அப்படியும் அனுப்பப்பட்ட சதில பவிள்ரளகளுக்கு உட்கதொரை 
வதொங்குளமரசகள் வழங்கப்பட பஞ்சமர் குழந்ரதகள் தரரையவில் ததன்னக்ககீற்றக்களனில் 
உட்கதொரை ரவக்கப்பட்டனர். தபதொருளதொததொரை வளங்தகதொண்ட ளமட்டுக்குடியவினர் தமது 
பவிள்ரளகரள யதொழ்ப்பதொணம், பருத்ததித்துரற, ததல்லதிப்பரழ, சதொவகச்ளசரி, சுன்னதொகம் 
ஆகதிய நகரைங்களுக்கு அனுப்பவிக் கல்வவிபயவில ரவத்ததொர்கள்.

19ம் நூற்றதொண்டில் தததொடக்கப்பகுததியவில் இந்நதிரலரய அவததொனனித்த, புதுரவயூரைதொர் 
மழவரைதொயர் எனப்படும் புரகயவிரல வணவிகரின் மகன் கந்ரதயதொ என்பவருக்கு புத்தூரில் 
ஒரு பள்ள்ளனிக்கூடத்ரத உருவதொக்களவண்டும் என்னும் நல்தலண்ணம் தவீவவிரைமதொக 
உருவதொகதியது. அவர் இன்னும் ததில்ரலநதொதர், தபதொன்னம்பலம் என்னும் இரு 
புரைவலர்களுடன் ளசர்ந்து 1931 இல் ஸ்ரீ ளசதொமதொஸ்கந்ததொ தமதிழ்சதித்ததியதொலயம் என்கதிற 
பதொடசதொரல ஸ்ததொபவித்ததொர். இலவசக்கல்வவி பயவிற்றவவிக்கப்பட்ட அப்பதொடசதொரலயவின் 
ஆரைம்பகதொல முதல்வர்களதொக ததிரு.சுந்தரைதொச்சதொரியதொரும் அவரரைத்தததொடர்ந்து ததிரு. 
வவி.வவீரைசதிங்கம் (ஆனந்தசங்கரியவின் தந்ரத) அவர்களும் பணவியதொற்றதினர். அவர் ஓய்வுதபற 
அததிபர் பதவவிரய ஏற்ற ததிரு குமதொரைசுவதொமதி அவர்கள் தன் வதொழ்நதொள் உரழப்பு 
அரனத்ரதயும் கல்லூரிக்ளக அர்ப்பணவித்ததொர். இப்பதொடசதொரல 1956 இல் அரைசதினதொல் 
சுவவீகரிக்கப்பட்டது. தமதிழும் ஆங்கதிலமும் பயவிற்றதமதொழதிகளதொக இருந்த கல்லூரி அததிபர் 
ததிரு.சு.குமதொரைசுவதொமதி அவர்களனின் அரிய உரழப்பவினதொல் 1965 இல் ஸ்ரீ 
ளசதொமஸ்கந்ததொகல்லூரியதொகத் தரைம் உயர்த்தப்பட்டு அரைசதின் உதவவியுடன் கல்லூரியவின் 
ஆய்வுசதொரலகள், நூல்நதிரலயம் என்பன வவிஸ்தரிக்கப்பட்டன..

அததிபர் ததிரு.குமதொரைசுவதொமதியவின் சதிறந்த ளசரவயவினதொல் கல்வவிநதிரலயவில் முதல் தரைத்ரத 
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அரடயவும் கல்வவிக்கதொக பவிற நகரைங்கரள நதொடிய மதொணவர்கள் அக்கல்லூரிரய 
நதொடலதொயவினர். நதொளரடவவில் புத்தூர் மதொணவர்கரளவவிடவும் நவீர்ளவலதி, ளகதொப்பதொய், 
அச்சுளவலதி, வசதொவவிழதொன், புன்னதொரலக்கட்டுவன், மட்டுவவிலதொகதிய 
அயல்கதிரைதொமங்களனிலதிருந்தும் மதொணவர்கள் வந்து பயவின்ற பல்கரலக்கழகங்களனினுள்ளும் 
புகலதொயவினர். ஆயவினும் அவ் அததிபரும் புத்தூர் ஸ்ரீ ளசதொமதொஸ்கந்ததொ கல்லூரியவில் அதன் 
தர்மகர்த்ததொக்கரள எததிர்த்துக்தகதொண்டு பஞ்சமர் குழந்ரதகரள அனுமததிக்கத் தயங்கதினதொர். 
அங்ளக நரடமுரறப் படுத்தப்படும் சதொததிப்பவிரிவவிரனயச் சதொதகமதொகப் பயன்படுத்த எண்ணவிய
அப்ளபதொரதய ஸ்ரீமதொளவதொ பண்டதொரைநதொயகதொவவின் அரைசு 1966 இல் தசதொக்கததிடல் என்னும் 
பகுததியவில் தலதித்துக்களுக்கதொகளவ பஞ்சசகீல தபமௌத்த பதொடசதொரல எனும் ஒரு 
தபமௌத்தபதொடசதொரலரய ஆரைம்பவித்தது. அங்கு மதொணவர்கள் மட்டுமல்ல 
ஆசதிரியப்பணவிபுரியக்கூட தலதித்துக்கள் மட்டுளம நதியமதிக்கப்பட்டனர். சதிங்களமும் 
தபமௌத்தமும் அங்ளக ஒரு பதொடமதொகப் பயவிற்றவவிக்கப்பட்டது.

மதொவவிட்டபுரைம் கந்தசுவதொமதிளகதொவவில் ஆலயப்பவிரைளவசப்ளபதொரைதொட்டம், நதிச்சதொமம் 
சதொதவீயக்கலவரைங்கள் துப்பதொக்கதிச்சூடுகள் அன்ன நதிகழ்வுகள் யதொப்பதொணத்தமதிழ்ச்சமூகத்ததில் 
நடந்ளதறதிமுடிந்ததொலும் அரவபற்றதிய எந்தச் ஸ்மரைரணகளுமற்ற புத்தூரின் 
சதொததியச்சமூகம் இயங்கதிக்தகதொண்டிருந்தது ஒரு ஆச்சரியம். புத்தூர் ஸ்ரீளசதொமதொஸ்கந்ததொ 
கல்லூரி தததொடர்ந்தும் தனது சதொததித் தூய்ரமரயயும் பதொகுபதொட்ரடயும் கரடப்பவிடித்து 
வருங்கதொல் 1971 இல் சமத்துவ சமூகசதிந்தரனயதொளரும், சகீர்ததிருத்தவதொததியுமதொன 
ததிரு.தபதொ.கனகசபதொபததி அவர்களுக்கு அதன் அததிபரைதொகும் அரிய வதொய்ப்புக்கதிரடத்தது. 
இயல்பவிளலளய சமத்துவ சதிந்தனதொவதொததியும். புத்தததொளனிமதிக்கதததொரு சதொத்வவீகசமூகத்ரத 
அரமப்பததில் ளவட்ரகயுமுள்ள அததிபருக்கு இந்த நரடமுரற பவிடிக்கவவில்ரல. ததொன் 
பதவவிளயற்றவுடன் முதற்கதொரியமதொக கல்லூரி தருமகர்த்ததொக்களனின் எததிர்ப்பவிரனயும் 
மமீறதிக்தகதொண்டு ஒடுக்கப்பட்ட சமூகத்ரதச் ளசர்ந்த மதொணவர்கரளக் கல்லூரியவில் ளசர்த்ததொர்.
அன்றம் இதற்கதொக அவரரை தலதித் சமூகத்ததினரரைத்தவவிரை ளவளறவரும் 
பதொரைதொட்டினதொர்களனில்ரல. புதுரவ மக்களனின் அததிஷ்டம் அததிபர் ததிரு.தபதொ.கனகசபதொபததி 
அவர்களும் கல்லூரியவின் கல்வவிளமம்பதொட்டில் மதிகக்கவனம் தசலுத்ததினதொர். இலங்ரக 
மருத்துவக்கல்லூரிக்கு ஸ்ரீளசதொமதொஸ்கந்தகல்லூரியவின் முதல் மருத்துவ மதொணவவியும் 
அவரைது கதொலத்ததிளலளய அனுப்பப்பட்டதொர். ளமலும் கல்வவியவில் தசலுத்ததிய அளத கவனத்ரத 
கல்லூரியவின் இதரை ளதரவகளனிலும் தசலுத்ததினதொர். தபருகதிவரும் மதொணவர்களனின் 
எண்ணவிக்ரகக்ளகற்ப கல்லூரியவின் நதிலப்பரைப்பும், வகுப்பரறகளனின் எண்ணவிக்ரகயும் 
ளபதொததொமல் இருந்தன. வகுப்பரறகளனின் எண்ணவிக்ரகரய அததிகரிப்பததிலும், கல்லூரிக்கதொன 
நதிலப்பரைப்ரப வவிஸ்தரிப்பததிலும் தன் முயற்சதிரயக்குவவித்த அததிபர் ஆசதிரியர்கரளயும், 
தபற்ளறதொர்கரளயும், மதொணவர்கரளயும் ளசர்த்துக்தகதொண்டு புத்தூரிலும், அதன் 
சுற்றதொடல்களனில் உள்ள அரனத்து ஊர்களனிலும் ஒவ்தவதொருவவீடுகளுக்கும் கதொல்நரடயதொகச் 
தசன்ற மக்களுடன் ளபசதி, கல்லூரியவின் ளதரவரய எடுத்துரரைத்து தபருநதிததி ளசகரித்து 
கல்லூரிளயதொடு இரணந்ததொற்ளபதொலதிருந்த நதிலங்கரள வதொங்கதிப்ளபதொதுமதொன 
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வகுப்பரறகரளக் கட்டுவவித்ததொர். அவரைது இன்னதவன வரகப்படுத்தமுடியதொத ஆயவிரைம் 
பணவிகளனில் முதன்ரமயதொக தலதித்து மதொணவர்கரளச் ளசர்த்துக்தகதொண்ட தவீரைச்தசயல் 
மதொனுஷவரைலதொற்றதில் என்றம் அழதியதொது பததியப்படும். என் அததிபர், என் ஆசதொன், என் 
நண்பர் தசப்தடம்பர் மதொதம் 4ம் ளதததி தனது 75 அகரவகரள நதிரறவுதசய்கதின்றதொர். 
தற்ளபதொது ததொன்வததியும் கனடதொவவிலும் தததொடர்ந்து இலக்கதியம், கல்வவி, சமூகம் 
சதொர்ந்ததுரறகளனில் ஓய்வவிலதொது இயங்கதிக்தகதொண்டிருக்கும் அம்மதொமனனிதரரைப் 
பதொரைதொட்டுவததிலும், அவரின் மதொணவன் என்றதசதொல்லதிக்தகதொள்வததிலும், அவர் பதொதங்கரளப் 
பணவிவததிலும் என்றம் தவீரைதொத மகதிழ்வரடளவன்.

13.10.2010 தபர்லதின்.
karunah08@yahoo.com
பததிவுகள், நவம்பர் 2010  இதழ் 131 
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6 .கனைடியத் தமதிழ் சதினைளிமதொ! உறவு: கனைடியத் தமதிழ் ததிரரைப்படவரைலதொற்றதில் ஒரு 
ததிருப்புமுரனை! - குரு அரைவவிந்தன் -

தமதிழ் படளம பதொர்ப்பததில்ரல என்ற வவிமர்சதித்தவர்கரள எல்லதொம் இரைண்டதொவது தடரவயும்
ததிளயட்டர் வதொசலுக்கு இழுத்துவந்த அற்புதமதொன கரலப்பரடப்பு 'உறவு' மூலம் தமதிழ் 
சதினனிமதொ ரைசதிகர்களனிடத்ளத ஒரு பதொலமரமத்து கனடியத் தமதிழ் ததிரரைப்படவரைலதொற்றதில் ஒரு 
ததிருப்புமுரனரய ஏற்படுத்ததியவிருக்கதிறதொர் ததிரரைப்படக் கரலஞைர்; ததிவ்வவியரைதொஜன் என்றதொல் 
அது மதிரகயதொகதொது. அல்பவியன் சதினனிமதொவவில் பவிற்பகல் 3:00 மணவி கதொட்சதிரயப் பதொர்த்துவவிட்டு 
ஈழத்து மூத்த நதொடக, சதினனிமதொக் கரலஞைர் நண்பர் ளக.எஸ். பதொலச்சந்ததிரைனுடன் கதொரிளல 
ததிரும்பவி வரும்ளபதொது எங்கள் உரரையதொடல் உறவு படம் பற்றதியததொகளவ இருந்தது. அடிக்கடி 
தசல்ளபசதியவில் அவருக்கு அரழப்பு வருவதும் அவர் அற்புதம், அபதொரைம், எங்கரட கனடிய 
தமதிழ்ப்படத்ததிற்கு இது ஒரு ததிருப்புமுரன, நல்ல எததிர்கதொலம் இருக்கு என்தறல்லதொம் 
தசதொல்லதிக் தகதொண்டு வரும்ளபதொது எனது கவனம் தநடுஞ்சதொரலயவில் இருந்ததொலும் அவரைது 
வதொர்த்ரதகரளக் கதிரைகதித்துக் தகதொண்ளடயவிருந்தது. அகஸ்ததியர் ரகயதொல் குட்டு வதொங்கும் 
அததிஸ்டம் கதிரடத்தது ளபதொல, கனடிய தமதிழ் ததிரரைப்பட உலகதின் ஒரு மூத்த கரலஞைரின் 
பதொரைதொட்ரடப் தபறவதற்கு ஏற்ற படம்ததொன் ததிவ்வவியரைதொஜனனின் உறவு என்பரத என் மனமும்
ஏற்றக் தகதொண்டது.

கனடிய தமதிழ் ததிரரைப்படத்துரறயவில் ததிடீதரைன ஒரு மந்தநதிரல ஏற்பட்டளபதொது, ஈழத்து 
தமதிழ் ததிரரைப்படத்துரற ளபதொல கனடிய தமதிழ் ததிரரைப்படத்துரறயும் முகவரியற்றப் 
ளபதொய்வவிடுளமதொ என்ற பயம் இங்ளக உள்ள தமதிழ் சதினனிமதொக் கரலஞைர்களனிரடளய 
ஏற்பட்டததன்னளவதொ உண்ரமததொன். அததிஸ்டவசமதொக சமமீபத்ததில் தவளனிவந்து பல 
பரிசுகரளப் தபற்ற தலனனின் எம். சதிவத்ததின் 1999 என்ற தமதிழ்ப்படம் கனடிய தமதிழ் சதினனிமதொ 
ளசதொரட ளபதொய்வவிடவவில்ரல என்பரத நதிரூபவித்துக் கதொட்டியவிருந்தது. அடுத்து, 
இப்ளபதொது தவளனிவந்ததிருக்கும் உறவு படமும் சதொதரன பரடக்கக் கதொத்ததிருக்கதிறது.

கனடிய தமதிழ் ததிரரைப்பட வரைலதொற்ரற எடுத்துப் பதொர்த்ததொல் முதல் முயற்சதியதொக ‘அன்பூற்ற, 
ஏமதொற்றம்’ ளபதொன்ற படங்கள் ஏ. முருகு என்பவரைதொல் சதொததொரைண வவீடிளயதொ கதமரைதொவதொல் 
தயதொரிக்கப்பட்டதொலும் தததொழதில்நுட்பக் குரறபதொடுகதொரைணமதொக அரவ மக்களனிடம் தகுந்த 
முரறயவில் தசன்றரடயவவில்ரல. 1996ல் ரைவவிஅச்சுதனனின் தநறதியதொள்ரகயவில் ஸ்ரீமுருகனதொல்
தயதொரிக்கப்பட்ட ‘உயவிளரை உயவிளரை’ என்ற தமதிழ் படம் அரைங்கம் நதிரறந்த கதொட்சதியதொகக் 
கதொண்பவிக்கப்பட்டரதயும் இங்ளக நதிரனவுகூரைலதொம்.

கணவன், மரனவவி என்றதொல் தனனிளய ஒருவர் அல்ல, இருவரும் ஒருவரரை ஒருவர் 
மனததொரைப் புரிந்து தகதொள்வதும், வவிட்டுக் தகதொடுத்து அனுசரித்துப் ளபதொவதும் ததொன் ததிருமண 
பந்தத்ததின் முதலதொவது வவிததி என்பரத உணர்ந்து தகதொள்ளதொவவிட்டதொல் அந்தக் 
குடும்பளம சந்ளதகத்ததில் அழதிந்து ளபதொய்வவிடும் என்பது மட்டுமல்ல, குடும்பப்பவிரைச்சரனயவில் 
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ளதரவயற்ற மூன்றதொம் மனனிதரின் தரலயயீடும் ஒரு குடும்பத்ரத அழதித்துவவிடும் என்பரத 
எடுத்துக்கதொட்டுவளத இந்தப்படத்ததின் மூலக் கருவதொகும். இலங்ரகயவில் 
பவிறந்தததொல்ததொன் கததொநதொயகன் அப்படி நடந்து தகதொள்கதிறதொன் என்ற மனப்பதொன்ரமளயதொடு 
படம் பதொர்த்துவவிட்டு வவிமர்சனம் எழுததினதொல் அது அபத்தம். ளமரல நதொட்டில் 
பவிறந்தவர்கள்கூட இரதவவிட ளமதொசமதொக நடந்து தகதொள்ளலதொம். ஆளணதொ தபண்ளணதொ 
புரிந்துணர்வுததொன் குடும்பவதொழ்க்ரகயவில் முக்கதியம் என்பரதப் புரிந்து தகதொண்டதொல்சரி. கரத
வசனம் தநறதியதொள்ரக மூன்ரறயும் கரலஞைர் ததிவ்வவியரைதொஜளன தசய்ததிருப்பததொல் 
ஒவ்தவதொரு அரசவவிலும் அரத மதொனசகீகமதொக உணர்ந்து தசய்ததிருப்பது ததளனிவதொகத் 
ததரிகதின்றது. இந்தப் படத்ததின் மூலம் ததொன் சதிறந்ததததொரு தநறதியதொளர் என்பரத 
நதிரூபவித்ததிருக்கதின்றதொர்.

நடிகர்கள் ஒவ்தவதொருவரும் தங்கள் பதொத்ததிரைங்கரள உணர்ந்து தசய்ததிருக்கதிறதொர்கள். 
சுததொகரைனுடனதொன உரரையதொடலதில் ததிவ்வவியரைதொஜனனின் குறம்புப் ளபச்சு பதொர்ரவயதொளர்கரளச் 
சதிரிக்க ரவக்கதிறது. கததொநதொயகன் சுததொகரைன் பதொத்ததிரைத்ரத உணர்ந்து நடித்ததிருக்கதிறதொர். வவீரைம், 
பதொசம், கதொதல், ளசதொகம், என்ற எல்லதொ உணர்வுகரளயும் ததிறரமயதொக தவளனிக் 
தகதொண்டுவந்ததிருக்கதிறதொர். கததொநதொயகதி சங்ககீததொ பற்றதிச் தசதொல்லளவ ளதரவயவில்ரல, அவர் 
ஒரு நடனததொரைரக என்பததொல் முகபதொவரன மூலளம அத்தரன உணர்வுகரளயும் அள்ளனிக் 
தகதொட்டுகதின்றதொர். அவரைது வவிழதிகள் பல கரதகள் தசதொல்லதொமல் தசதொல்கதின்றன. எந்த 
சரபயவிலும் பதொரைததிபதொடல்கள் ரைசதிகர்கரள இலகுவவில் கவர்ந்துவவிடுவதுண்டு. அந்தப் 
பதொரைததிபதொடரல ரவத்ளத அப்பதொ க.நவமும் மகள் சங்ககீததொவும் ரைசதிகர்கரள படம் தததொடங்கதிய
உடளனளய தங்கள் பக்கம் இழுத்துவவிடுகதிறதொர்கள். ததிவ்வவியரைதொஜனனின் முதற்படமதொன சகதொ 
படத்ததில் அப்பதொவதொக க. நவம் நடித்தளபதொளத இவர் சதிறந்ததததொரு குணசதித்ததிரை நடிகர் 
என்பரத இனம் கண்டு தகதொண்ளடன். அரத இந்தப் படத்ததிலும் அவர் நதிரூபவித்து அப்பதொ 
பதொத்ததிரைத்ததிற்கு இயல்பதொகளவ உயவிரூட்டியவிருக்கதிறதொர். பதொரைததி கவவிரத படிக்கும் ளபதொது 
எல்ளலதொர் மனரதத் தததொடுகதின்றதொர். நதொங்களும் அவருடன் ளசர்ந்து வதொய்க்குள் அந்தக் 
கவவிரதரய முணுமுணுக்கதிளறதொம். இவர்களுக்கு எந்த வவிதத்ததிலும் ததொன் குரறயவவில்ரல 
என்பரத நதிரூபவிப்பதுளபதொல சதித்ததிரைதொ பவிலீக்ஸ் தனது நடிப்புத் ததிறரமரய ஒவ்தவதொரு 
அரசவவிலும் இயல்பதொக தவளனிக்கதொட்டுகதின்றதொர். மகள் தன்னனிடம்கூடச் தசதொல்லமுடியதொமல் 
தவவிப்பரதப் பதொர்த்துப் தபற்றததொய் துடிக்கும் இடம் அபதொரைம். கததொநதொயகனனின் தபற்ளறதொரைதொக 
நடித்தவர்களும் தங்கள் நடிப்பதொற்றரலத் ததிறரமயதொக தவளனிக்கதொட்டியவிருக்கதிறதொர்கள். 
பண்பட்ட நடிகரைகளதொன கததிர் துரரைசதிங்கம், சதிறதிமுருகன் ளபதொன்றவர்களனின் நடிப்பு 
மட்டுமல்ல, ஏன் தவள்ரளவதொனனில் வந்தவர்கள்கூட நதிஜமதொன பதொத்ததிரைங்களதொய் 
மதொறதியவிருந்ததொர்கள்.

தமதொத்தத்ததில் குரறந்த தசலவவில் எடுக்கப்பட்ட படம் என்றதொலும் எந்தவவிதத்ததிலும் 
ரைசதிகர்களுக்குக் குரற ரவக்கவவில்ரல என்பரதப் படம் முழுவதும் கதொணமுடிகதின்றது. 
சதினனிமதொத்துரறயவில் நதொனும் ஈடுபதொடு தகதொண்டவன் என்பததொல், ததிவ்வவியரைதொஜனனின் 
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கடின உரழப்பவிற்கு இந்தப் படத்ததின் மூலம் பலன் கதிரடத்ததிருக்கதிறது என்ளற தசதொல்ல 
ளவண்டும். ததிரரைக்குப்பவின்னதொல் ததிருமததி ததிவ்வவியரைதொஜனனின் உரழப்பும் நதிரறய இருப்பது 
நன்கு ததரிகதின்றது. எதற்தகல்லதொளமதொ அள்ளனிக் தகதொடுக்கும் ரைசதிகர்களள கனடிய தமதிழ் 
சதினனிமதொரவயும் வதொழரவயுங்கள். சதொதரன பரடக்க ரவப்பதும் வவிடுவதும் இனனி உங்கள் 
ரகயவிளலளய தங்கதியவிருக்கதிறது. குடும்பத்ளததொடு தசன்ற பதொர்க்கக்கூடிய படம் என்பததொல் 
தயங்கதொது குடும்பத்ளததொடு தசன்ற பதொருங்கள். பததிரனந்ளத வருட அனுபவம் தகதொண்ட 
கனடிய தமதிழ் ததிரரைப்படத்துரறரயத் தயவு தசய்து 100 வருடங்களுக்கு ளமல் அனுபவம் 
வதொய்ந்த தமதிழகத் ததிரரைப்படங்களுடளனளயதொ அல்லது ளகதொடிக்கணக்கதில் தசலவு தசய்து 
எடுத்த எந்ததிரைன் ளபதொன்ற படங்களுடளனதொ ஒப்பவிட்டுப் பதொர்த்துக் கணவிப்புச் தசதொல்லதொதவீர்கள். 
இது எம்மவர் எடுத்த படம் என்பததொல் ஆதரைவு தரைளவண்டியதும் எங்கள் கடரம என்பரத 
மறந்து வவிடதொதவீர்கள். குழந்ரத ஒன்ற கதொலடி எடுத்து ரவத்து நடக்கத் தததொடங்குகதின்றது. 
அதன் ரககரள ஆதரைளவடு பற்றதி அரணத்துச் தசல்வளத ரைசதிகர்களதொகதிய எங்கள் ததொர்மமீகக் 
கடரமயதொகும்.

இந்தப் படத்ததிற்கு ஒளனிப்பததிவு தசய்த ஜவீவன்ரைதொம் தஜயம் பதொரைதொட்டப்பட ளவண்டியவர். 
குரறந்த வசததிகளளதொடு மதிகவும் அற்புதமதொகக் கதமரைதொரவக் ரகயதொண்டிருக்கதிறதொர். கதமரைதொக் 
ளகதொணங்கள் மதிகவும் அற்புதம். பதொரைதொட்டுக்கள். சதில குரறகள் ஆங்கதொங்ளக 
இருந்ததொலும், இரசயரமப்பு ஒலதியரமப்பு, எடிற்ரிங் ளபதொன்றரவ தரைமதொக இருக்கதின்றன. 
எந்த ஒரு இடத்ததிலும் ளசதொர்ந்து ளபதொகதொமல் படம் இயல்பதொக நகர்கதிறது. இதுளபதொன்ற 
படங்கள் ளமலும் தவளனிவரைளவண்டும். கனடியதமதிழ் சதினனிமதொவுலரக உலகறதியச் 
தசய்ய ளவண்டும். ரைசதிகர்களதொகதிய உங்களதொல் முடியும் என்ற நம்பவிக்ரக எனக்குண்டு.

கனடிய தமதிழ் சதினனிமதொ வரிரசயவிளல அடுத்து கனடதொவவில், குரு அரைவவிந்தனனின் கரத 
வசனத்ததில், மததிவதொசனனின் இயக்கத்ததில் தவளனிவரை இருக்கும் ளவலதி படமும் சதொதரன 
பரடக்கும் என்பததில் சந்ளதகளமயவில்ரல.

kuruaravinthan@hotmail.com
பததிவுகள், நவம்பர் 2010  இதழ் 131
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7. இழப்புகளளின் வதடல்களதொய் – 'பவிசதொசு மதொளளிரக' (THE HAUNTED MANSION) -      
க.ரைதொஜம்ரைஞ்சனனி (மளலசதியதொ) -

தம்பததிகளதொன ஜதிம்மும் சதொரைதொவும் இரணந்து நதில வவிற்பரனத்தததொழதிலதில் தவற்றதிகரைமதொய் 
தசயல்பட்டு வருகதின்றனர். ஜதிம் தன் தததொழதிலுக்ளக அததிக பட்ச ளநரைத்ரதச் 
தசலவவிடுகதின்றதொன். இதற்கதிரடயவில் சதொரைதொவுக்கு நதியூ ஒர்லதியன்ஸ் மதொளனிரக ஒன்றதிலதிருந்து 
தததொரலளபசதி அரழப்பு வருகதின்றது. வவிடுமுரறக்குச் தசல்லும் வழதியவில் மதொளனிரகரய 
பதொர்த்து வரை ஜதிம்முக்கு எண்ணம் பவிறக்க மரனவவி சதொரைதொ, மகன் ரமக்கல், 
மகள் ளமகன் ஆகதிளயதொரைதொடு அங்குச் தசல்கதின்றதொன். ததிடீர் புயல் கதொற்ற வவீச அவர்கள் 
அம்மதொளனிரகயவிளலளய தங்க ளநரிடுகதின்றது. அந்த இரைவவின் ஒவ்தவதொரு நதிமதிடத்ரதயும் 
சுவதொரைதொஸ்யமதொக கடந்து தசல்கதின்றது 2003ம் தவளனியயீடதொன ‘பவிசதொசு மதொளனிரக’ 
(the haunted mansion) ததிரரைப்படம். மதொளனிரகயவில் இருக்கும் சதொரைதொவவின் முகச்சதொயரல ஒத்த 
உருவப்படம் மர்மம்ததொன் மர்ம முடிச்சுகரள அவவிழ்க்கும் தவீர்வுக்கதொன பயணத்ததின் 
தததொடக்கமதொகதின்றது.

உயவிருக்குயவிரைதொய் ளநசதிக்கும் கதொதலதி எலதிசதபத் வவிஷமருந்ததி தற்தகதொரல தசய்து 
தகதொண்டததொய் கதிரடத்த கடிதத்ரதப் படித்த மதொளனிரகயவின் உரிரமயதொளர் கதிளரைசதியும் 
தற்தகதொரல தசய்து தகதொள்கதின்றதொன். இது பத்தததொன்பததொம் நூற்றதொண்டில் அம்மதொளனிரகயவில் 
நடந்த சம்பவம். இச்சம்பவ ளகதொர்ரவ ததிரரையவின் பங்களனிப்பு பதொத்ததிரைங்கள் தபயர்களனின் 
பவின்னனனி சூழலதில் சுருக்கமதொக கதொட்டப்படுகதின்றது. தற்சமயம் மதொளனிரகயவில் நடமதொடும் 
கதிளரைசதி, மதொளனிரக பணவியதொளர்களதொன ளரைம்ஸ்லதி, எஷ்ரைதொ மற்றம் எம்மதொ யதொவரும் 
மதொளனிரகயவில் உலவும் ஆவவிகள். எலதிசதபத்ததின் முக சதொயரலக் தகதொண்டிருக்கதிறதொள் சதொரைதொ. 
எலதிசதபத்ததின் மரைணத்ததின் பவின்னதொல் ஒளனிந்ததிருக்கும் மர்மம் ததரியதொது உயவிர்க்கதொதலதி 
எலதிசதபத் சதொரைதொவதொக உயவிர்த்ததழுந்துள்ளததொய் எண்ணுகதின்றதொன் கதிளரைசதி. அவரள 
மணம்புரிந்ததொல் மதொளனிரகயவின் சதொபம் நவீங்கதி ஆத்மசதொந்ததி தபற இயலும் என நம்புகதின்றதொன்.

மரனவவி சதொரைதொரவக் கதொப்பதொற்ற எலதிசதபத் மரைணத்ததின் மர்மத்ரத தவளனிக்தகதொணரை தபரிதும்
முயற்சதி தசய்கதின்றதொன் ஜதிம்மதி. தவறவவிட்ட குடும்பத்துடனதொன தபதொழுதுகள், அன்பதொன 
குடும்பத்ரத நழுவ தசய்த தபதொருளனியல் சதொர்ந்த வதொழ்க்ரக என அவனுரடய பலத்த 
முயற்சதிகளனிரடளய உணர்கதின்றதொன். மர்மத்ததின் ரைகசதியத்ரதத் ளதடும் ஜதிம்மதியவின் 
முயற்சதிகளனின் மமீது என் கண்பதொர்ரவ நதிரலக்குத்ததியவிருந்ததொலும் என் மனளமதொ அவன் 
இழந்த வதொழ்க்ரகப்பகுததிகளனின் ளதடரலக் கவனனித்துக் தகதொண்டிருந்தது. தமல்ல நதொம் 
தததொரலத்துக் தகதொண்டிருக்கும் உன்னத தபதொழுதுகரள ததிரும்பவிப் பதொர்க்க ரவத்த கதொட்சதிகள்
அரவ. வதொழக்ரகப்பயணத்ததில் தபதொருளுக்கும் அன்புக்கும் பலத்த ளபதொட்டி இருப்பது 
உண்ரம. தபதொருள் பல ளவரளகளனில் முந்ததிச் தசன்றதொலும் தவற்றதி என்பது அன்புக்கு 
மட்டுளம.

பததிவுகள்  ©   2020



34                                     பததிவுகள் 25 கட்டுரரைகள் (தததொகுததி மூன்ற)

ஜதிம்மதி ஒரு கதொட்சதியவில் மனம் தளர்ந்து கலங்குகதின்றதொன். ததொன் எடுத்த ஒவ்தவதொரு 
முயற்சதியும் ளததொல்வவியதொனரதப் புலம்புகதின்றதொன். ‘ளததொல்வவி என்பது முயற்சதி தசய்வரத 
நதிறத்தும்ளபதொது மட்டும்ததொன் ஏற்படுகதின்றது’ என அவரன உற்சதொகப்படுத்துகதின்றது ளமடம் 
லதிளயதொத்ததொவவின் அர்த்தம் தபதொததிந்த வதொர்த்ரதகள். இப்படத்ததில் என்ரனக் கவர்ந்த 
வரிகளுள் இதுவும் ஒன்ற இது. நதொம் தசய்யும் முயற்சதிகள் ஒவ்தவதொன்றம் ளததொல்வவிரயத் 
தருவளத இல்ரல. ளததொல்வவிகள் என நதொம் கருதுபரவ யதொவும் முயற்சதிகள் கற்பவித்த 
வதொழ்க்ரகப் பதொடங்கள். முயற்சதிகள் வவிட்டுச் தசல்லும் கதொலடி தடங்கள் நம் முன்ளனற்ற 
படிகளதொகதின்றன.

ஜதிம்மதியதொக வரும் எட்டி மர்பவியவின் நரகச்சுரவயதொன கததொபதொத்ததிரைம் மர்ம கரதயவிலும் 
சதிறதிதும் தளர்ந்து ளபதொகவவில்ரல. இக்கட்டதொன சூழ்நதிரலகளனிலும் மன அழுத்தமதின்றதி 
அலட்டிக்தகதொள்ளதொமல் ஜதிம்மதி உற்சதொகமதொய் தசயல்படுவது அருரம. பவிரைச்சரனகரள 
உற்சதொகத்துடனும் உத்ளவகத்துடனும் ரகயதொள்வரத ஜதிம்மதியவிடம் பதொர்க்க முடிகதின்றது. நம் 
ததினசரி வதொழ்க்ரகப் பயணங்களனில் பவிரைச்சரனகரள எததிர்தகதொள்ளும் ளவரளகளனில் நதொம் 
மறந்து ளபதொகும் வவிஷயங்கள் இரவ. அதன் பலனதொக மன அழுத்தங்கள் நம்ரம 
முன்னகரைவவிடதொமல் பவிரைச்சரனகளுக்குள் ஆழ்ந்து அழுத்துகதின்றன. சதில பவிரைச்சரனகள் மன 
அழுத்தங்கரள வவிட எளனிததொனரவ. எளனிய பவிரைச்சரனகளனின் தவீர்ரவத் ளதடி ளபதொகும் 
வழதியவில் அழுத்தததின் பவிடியவில் சதிக்குவது ஆபத்ததொனது.

ஜதிம்மதி தன் மகன் ரமக்கலதின் சதிலந்ததி பயத்ரதப் ளபதொக்க ‘நதொம் வதொழ்க்ரகயவில் ஏததொவதததொரு
வவிஷயத்துக்குப் பயப்படுவதுண்டு. ஆனதொல் அந்த வவிஷயம்ததொன் நம்ரம பலவவீனமதொக்கும்’ 
என அவனுள் இருக்கும் அச்சத்ரத வவிரைட்டுகதின்றதொன். இங்ளக சதிலந்ததி என கதொட்டப்படும் 
உயவிரினத்ரத நம்ரமச் சுற்றதி இருக்கும் சதிலந்ததிரயவவிட பல மடங்கு ஆபத்து மதிகுந்த பல 
வவிஷயங்களுடன் ஒப்பவிட்டு தகதொண்டது என் மனம். வதொழ்க்ரகப்பதொரதரயக் கடக்க நதொம் 
பயத்ரதத் துறக்க ளவண்டும் என்பது உண்ரமதயன்றதொலும் அறம், தர்மம், நவீததி, நதியதொயம் 
ளபதொன்றவற்றதிற்கு கட்டுப்படதொமல் தசயல்படுளவதொர் வதொழ்வும் பலவவீனமதொகும் என்பதும் 
நரடமுரற வதொழ்க்ரகயவின் ளகதொட்பதொடு. ஜதிம்மதியவின் மகளனின் துணவிச்சல் கவர்கதின்றது. சதிற 
தபண்ணதொனவள் இப்படித்ததொன் தசயல்பட ளவண்டும் என பதொரைதொட்ட ளததொன்றகதின்றது.

எலதிசதபத் என்தறண்ணவிய சதொரைதொவுக்கு தன் மமீது வரைதொத கதொதல் உணர்ரவக் கண்டு கதிளரைசதி 
வருத்தமுறகதின்றதொன். சதொரைதொ எலதிசதபத்தல்ல என்ற எண்ணம் அவனுள் தமல்ல எழுகதின்றது.
சதொரைதொவவிடம் கதொதரல வற்புறத்ததித் ததிணவிக்கதொத கதிளரைசதியவின் குணம் அவன் மமீததொன 
நல்மததிப்ரப உண்டதொக்குகதின்றது. இத்தருணம் கதிளரைசதியவின் கதொதலதின் ளதடரல உணரை 
முடிகதின்றது. சதொரைதொ எலதிசதபத்தல்ல என்ற உண்ரம ததரிந்தளபதொது தன் எண்ணத்ரதத் தூரை 
எரிந்து தன் கதொதலதி எலதிசதபத்துடன் இரண ளசர்கதின்றதொன். கதொதல் என்பது உடல்,உருவ 
அரமப்ரபப் பதொர்த்து வருவதல்ல. மதொறதொக உயவிரில் கலக்கும் ஓர் உன்னதமதொன அன்பு என 
உணரை ரவக்கும் கததொபதொத்ததிரைமதொய் கதிளரைசதி.
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கரதயவின் இறததி ஜதிம்மதிக்கும் கதிளரைசதிக்கும் ளதடலதின் தவற்றதியதொக அரமகதின்றது. 
ஒவ்தவதொரு கதொட்சதியரமப்பும் அற்புதமதொய் உள்ளது. மர்மக்கரதயதொக ளததொன்றதினதொலும் அததில்
மர்மமதொய் குவவிந்து கதிடக்கதின்றன வதொழ்க்ரகப் பகுததிகளனின் இழப்புகளும் 
ளதடல்களும்.

rajamranjini@gmail.com
பததிவுகள், ஜஜூரல 2010  இதழ் 127
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8. பவிரைஞ்சு சதினைளிமதொ: வஞ்சதிக்கப்பட்ட தபண்ணைவின் தமமௌனைககீதம்- ‘கதில்லீசதின் 
மரனைவவி’ - எம்.ளக.முருகதொனந்தன் -

வஞ்சதிக்கப்பட்ட தபண்ணவின் தமமௌனககீதம்- ‘கதில்லீசதின் மரனவவி’ளசதொகத்ததில் உழலும் 
வதொழ்வுததொன் இல்லத் தரலவவிதயனப் ளபதொற்றப்படும் தபண்களுக்கு சபவிக்கப்பட்டததொ? இல்லக்
கடரமகள் அரனத்தும் அவள் தரலயவில்ததொனதொ? பவிள்ரளகரளப் தபற்தறடுப்பது, 
அவர்கரள வளர்ப்பது, சரமப்பது, துணவிகள் துரவப்பது, கூட்டுவது துப்பரைவு தசய்வது என,
என்றளம மமீளமுடியதொததொ சுழல் சக்கரைத்ததில் மதொட்டியவிருக்கதிறதொளதொ? கணவரன 
மகதிழ்ச்சதிப்படுத்துவதும் அவன் வவிரும்பும்ளபதொது அவளனதொடு படுத்ததழும்புவதும் அவளது 
மற்தறதொரு கடரம என்ற தசதொல்லலதொமதொ? இரவ யதொவற்ரறயும் அவள் மனம் ளகதொணமதொல்
தசய்தளபதொதும், கர்ப்பமதொயவிருக்கும் கதொலத்ததிலும் பதொலூட்டும் ளநரைத்ததிலும் உறவு தகதொள்வததில்
சதிரைமங்களும் தடங்கல்களும் ஏற்படும்ளபதொது என்னவதொகதிறது? தனது இச்ரசகரளத் 
தணவித்துக் தகதொள்ள ளவற தபண்ரண அவன் நதொடுவது என்ன நதியதொயம்?

இவற்ரற அவள் தபதொறத்துக் தகதொள்ள ளவண்டியதுததொனதொ? தனது மனஉணர்வுகரள 
தவளனிப்படுத்ததொது, பரைத்ரதயவிடம் கணவரனச் சுமந்து தசன்ற சங்ககதொலப் தபண்ளபதொல 
அடங்கதிக் கதிடப்பதுததொன் குடும்பப் தபதொறப்புள்ள தபண்ணவின் தரலவவிததியதொ? இது 
ளபதொன்ற பல ளகள்வவிகள் என் மனத்ததில் எழுந்தன. கதில்லீசதின் மரனவவி என்ற பவிரைஞ்சுத் 
ததிரரைப்படத்ரதப் பதொர்த்த ளபதொது ஏற்பட்டது.

நம்பவிக்ரகத் துளரைதொகங்களும், துன்பங்களும் அவரளத் துரைத்ததிய ளபதொது அவள் தபதொங்கதி 
எழவவில்ரல. வதொர்த்ரதகரள அள்ளனி வவீசவவில்ரல. கண்ணவிர் வவிட்டுக் கலங்கவும் இல்ரல. 
மதொறதொத புன்னரக அவள் முகத்ரத எப்தபதொழுதும் அலங்கரித்தது. ளமதொனதொ 
லதிசதொவவின் புன்னரக ளபதொன்றளத எலதிசதொவவின் புன்னரகயும். தமமௌனமதொக தபதொததிந்தும் 
ஆயவிரைம் அர்த்தங்கரள தவளனிப்படுத்ததியது. அந்தப் புன்னரக ஒரு புததிரைதொக ததிரரைப்படம் 
முழுவதும் எம்முடன் பயணவித்துக் தகதொண்ளடயவிருந்தது. எலதிசதொவதொக நடிப்பவர் 
ததிறரமயதொன நடிரகயதொன Emmanualle Devos ஆகும். THe Beat that my heart skipped, Read my lips, 
King and Queen ளபதொன்ற படங்கள் ஊடதொகப் பரிச்சமதொனவர்.

ளசதொகத்ததில் உழலும் வதொழ்வுததொன் இல்லத் தரலவவிதயனப் ளபதொற்றப்படும் தபண்களுக்கு 
சபவிக்கப்பட்டததொ? இல்லக் கடரமகள் அரனத்தும் அவள் தரலயவில்ததொனதொ? பவிள்ரளகரளப் 
தபற்தறடுப்பது, அவர்கரள வளர்ப்பது, சரமப்பது, துணவிகள் துரவப்பது, கூட்டுவது 
துப்பரைவு தசய்வது என, என்றளம மமீளமுடியதொததொ சுழல் சக்கரைத்ததில் மதொட்டியவிருக்கதிறதொளதொ?

துயரைங்கரள அடக்கதிக் கட்டுப்படுத்ததி, புன்னரக முலதொம் பூசதிய அவளது உளதநருக்ககீடும் 
மனத்துயரும் ஒரு சதில தடரவகள் கட்டு மமீறதி தவடித்துச் சதிதறதி தவளனிப்படளவ தசய்கதிறது. 
மதிக நுட்பமதொக அவளது உணர்ரவ கதொட்சதிப்படுத்த தநறதியதொளர் எடுத்த யுக்ததி 
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மதிகவும் வவித்ததியதொசமதொனது.

அரமததியும் தமன்பனனியும் பூத்துக்கதிடங்கும் ஒரு கதொரல ளநரைம். அவள் தனது கதொய்கறதித் 
ளததொட்டத்ததில் ளவரல தசய்கதிறதொள். வழரமயதொன அரமததியுள்ளவளதொக இன்றதி 
அவசரைமதொகவும் ஒருவவித முரைட்டுத்தனத்துடனும் தசயற்படுகதிறதொள். கரளகரளப் பவிடுங்கதி 
அதன் ளவர்களனில் ஒட்டிக் கதிடக்கும் மண்ரண ஆளவசமதொகத் தட்டி உதறதி வவீசுகதிறதொள். 
கதொய்கறதி தசடிகளனின் தசதொந்த மண்ணவில் அதற்ளக உரித்ததொன ளபதொஷதொக்ரக கள்ளமதொக 
மரறந்து நதின்ற ளவர்பரைப்பவி நதின்ற உறதிஞ்சும் கரளகரளத்ததொன் அவ்வதொற 
ஆளவசமதொக பவிடுங்கதி அகற்றகதிறதொள். பமற்தறதொரு தடரவ ளபதொட்ளடதொ பவிளறம், ளகதொப்ரப 
ஆகதியவற்ரற உரடப்பததின் ஊடதொகப் புலனதொகதிறது.

தனக்ளக தசதொந்தமதொன தனது கணவன் கதில்லதிரய, தனது தசதொந்த இரைத்தத்ததில் பவிறந்த தனது
தசதொந்தத் தங்ரகளய அபகரித்துக் தகதொண்டிருப்பரதப் தபதொறக்க முடியதொத ஒரு சதொதுவதொன 
மரனவவியதொல் அரதத்ததொன் தசய்ய முடிந்தது. கதில்லதிசதின் மரனவவி எலதிஸதொ தபதொறப்புள்ள 
மரனவவி. அவளது கணவன் சுரைங்கத் தததொழதிலதின் கடும் தவப்பத்ததில் ளவரல பதொர்த்தளபதொதும்
தபதொறப்புள்ளவன். தனது மரனவவியவில் ஆறதொத அன்பு தகதொண்டவன். வவீட்டு பணவிகளனிலும் 
அவளுக்கு உதவுபவன்.

கதில்லதிஸ் Clovis Cornillac தனது ளவரலத்தளத்ததிலதிருந்து இரைவு ததிரும்பும் கதொட்சதியுடன் படம் 
ஆரைம்பவிக்கதிறது. வவீடு ததிரும்பவிய அவன் தூங்கதிக் தகதொண்டிருக்கும் மரனவவிரய அரணத்து, 
முத்தமதிட்டு தமதுவதொகத் துயவிதலழுப்பவி உறவு தகதொள்கதிறதொன். உறவவின் பவின் ‘நதொன் உனக்கு 
வலதிரயத் தந்துவவிட்ளடனதொ?’ என்ற ளகட்குமளவவிற்கு அவளனில் அன்பும் அக்கரறயும் 
தகதொண்டவனதொயவிருக்கதிறதொன். மதிகக் குரறவதொன வசனங்களள ளபசப்படுகதின்றன. ளபசப்படும் 
ஒவ்தவதொன்றம் மதிகவும் அத்தயதொவசதியமதொனததொகவும், கருத்ததொளம் மதிக்கரவயதொகவும் 
இருக்கதின்றன.கதில்லதிஸ் Clovis Cornillac தனது ளவரலத்தளத்ததிலதிருந்து இரைவு ததிரும்பும் 
கதொட்சதியுடன் படம் ஆரைம்பவிக்கதிறது. வவீடு ததிரும்பவிய அவன் தூங்கதிக் தகதொண்டிருக்கும் 
மரனவவிரய அரணத்து, முத்தமதிட்டு தமதுவதொகத் துயவிதலழுப்பவி உறவு தகதொள்கதிறதொன். 
உறவவின் பவின் ‘நதொன் உனக்கு வலதிரயத் தந்துவவிட்ளடனதொ?’ என்ற ளகட்குமளவவிற்கு அவளனில்
அன்பும் அக்கரறயும் தகதொண்டவனதொயவிருக்கதிறதொன். மதிகக் குரறவதொன வசனங்களள 
ளபசப்படுகதின்றன. ளபசப்படும் ஒவ்தவதொன்றம் மதிகவும் அத்தயதொவசதியமதொனததொகவும், 
கருத்ததொளம் மதிக்கரவயதொகவும் இருக்கதின்றன.

உடலுறவு இப்படத்ததில் குறதியயீடு ளபதொல மமீண்டும் மமீண்டும் கதொட்சதிப்படுத்தப்படுகதிறது. ஆனதொல்
அரவ கதிளர்ச்சதி ஊட்டுவதற்கதொக அங்கங்கள் அரனத்ரதயும் புட்டுக்கதொட்டும் கதொட்சதிகள் 
அல்ல. தபரும்பதொலும் முகங்களும் ரககளுளம தவளனிளய ததரிகதின்றன. தடித்த 
ளபதொர்ரவயுள் மூடுண்டு கதிடக்கும் உடல்களனின் அரசவு அவ்வப்ளபதொது ததரிகதிறது. மூன்ற 
தடரவகள் வருகதின்றன. அரவ ஒவ்தவதொன்றம் அத் தம்பததிகளனிரடளய தவமௌ;ளவற 
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ளநரைங்களனில் நதிலவும் உறவவின் பரிணதொமத்ரத தரைதொசுளபதொல அளந்து உணர்த்துபரவயதொக 
இருக்கதின்றன. அன்பவின் அன்னனிளயதொன்யம், தநருடல், வவிரிசல் ஆகதியன ததளனிவதொக 
ததரிகதின்றன.

சததொ புன்முறவல் மதொறதொத முகத்துடன் இருந்ததொலும் மனததிற்குள் தபதொங்கதிதயழும் மதொறபட்ட
உணர்வுகரள டிளவதொசதின் (எலதிசதொ) முகபதொவங்கள் அற்புதமதொகக் தவளனிப்படுத்துகதின்றன. 
உறவு மதிக தநருக்கமதொக இருந்தளபதொது கதொட்டப்படும் முதலதொவது கதொட்சதியவின், 
அக முக நதிரறவு இரைண்டதொவததில் இருக்கவவில்ரல. மூன்றதொவததில் அவனது சற்ற 
முரைட்டுத்தனமதொன குதப்புணர்ச்சதி அவளுக்கு ளவதரனயளனித்ததொலும் மதொறதொத புன்னரகயுடன்
சகதிப்பது புரிகதிறது.

உடல் உறவதொல் மட்டுமதின்றதி சதொததொரைணமதொகக் கட்டியரணக்கும்ளபதொது ரககளனின் நதிரல, 
முத்தமதிடும் ளபதொது உற்சதொகமதொக முத்தமதிடுவது, அன்றதி கடரமளபதொல ஏளனதொததொளனதொ என 
முத்தமதிடுவது, வவீட்ரட வவிட்டு தவளனிளயறம் ளபதொது கதரவ மூடுவததில் உள்ள 
ளவறபதொடுகள் ஊடதொகவும் அவர்கள் குடும்ப உறவவின் அன்னனிளயதொன்யமும் வவிரிசலும் 
எமக்கு ததளனிவதொகதின்றன.

நதொலதொவது தடரவ படுக்ரகயவில் இருக்கும்ளபதொது, எலதிசதொ அவரன அரணத்து உறவுக்கதொன 
சமதிக்ரகரய வவிடுத்தளபதொது அவன் மறபக்கம் ததிரும்பவிப் படுத்துவவிடுகதிறதொன். அவளது 
வசகீகரைமும், அரணப்பும் இப்தபதொழுது அவனது மனத்ததிலதில்ரல. அவனது மனத்ததில் 
இப்தபதொழுது ளவற யதொளரைதொ குடிபுகுந்து இருக்கதிறதொள் அல்லது புததியவள் பற்றதிய 
நதிரனவுகளதொல் அரலக்கழதிந்து தகதொண்டிருக்கதிறதொன் என்பதுததொளன கதொரைணமதொக இருக்க 
முடியும்.

மன உணர்வுகரள தவளனிப்படுத்த வதொர்த்ரதகரளத் ளதடதொது, தநகதிழ்ச்சதியதொன சம்பவங்கள் 
ஊடதொக மனததில் அப்பவிப் பவிடிக்கச் தசய்யும் வண்ணம், நுட்பமதொக படத்ரத தநறதியதொள்ரக 
தசய்ததிருப்பவர் Frederic Fonteyne குசநனநச iஉ குழதவநலதந. ததிறமதொன தநறதியதொள்ரக. 'A 
Pornographic affair' என்ற படத்ரத தநறதியதொள்ரக தசய்ததிருக்கதிறதொர் என அறதிகதிளறன். ஆனதொல் 
நதொன் பதொர்த்தததில்ரல.

அவசதியத்ததிற்கு அப்பதொல் சதிற உரரையதொடல்கள் கூட இல்ரல. ஆனதொல் தமமௌனம் 
தமதொழதியதொகதி எம்ளமதொடு ளபசுகதிறது. உணர்வுகளனில் ஊடுறவவி அரலக்கழதிக்கதிறது. அவளது 
தமமௌனம் ளபசதொப் தபதொருதளல்லதொம் ளபசுகதின்றன. உண்ரமயவில் இப்படத்ததின் தவற்றதிக்கு 
முக்கதிய பங்கதொக இருப்பது எலதிசதொ என்ற அவளது பதொத்ததிரைம். ஆனதொல் அதற்கு அப்பதொல் அப் 
பதொத்ததிரைம் எம் மனத்ரதவவிட்டு அகலதொததிருப்பதற்குக் கதொரைணம் இம்மதொனுவல் டிளவதொஸ் என்ற
அந்த நடிரகயவின் அபதொரைமதொன நடிப்பு. அவளது நடிப்பவின் தவற்றதிக்கு முக்கதிய பலமதொக 
இருப்பது அவளது மர்மம் தபதொததிந்த புன்னரகயும், வவிழதிரய தமதொழதியதொக்கதிய அகன்ற 
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வவிழதிகளும்ததொன்.

கரத பவிரைதொன்சு ளதசத்ததின் குடியவிருப்பு ஒன்றதில் 1930 நடப்பததொக இருக்கதிறது. 1937ல் 
தபல்ஜதியம் நதொட்டின் Madeleine Bourdouxhe எழுததிய நதொவலதொன டுய La Femme de Gilles 
தழுவவியது. உலக மகதொ யுத்தம் ஆரைம்பவிப்பதற்கு சற்ற முந்ததிய கதொலம். ததிரரைப்படத்ததின் ஒரு
கட்டத்ததின் பவின்னணவியவில், பயவிற்சதிக்கதொக நகர்ந்து தசல்லும் சதிற இரைதொணுவ அணவியதொல் இச் 
தசய்ததி புலப்படுகதிறது.

இன்ரறய கதொலகட்டத்ததில் ஒரு தபண் அவ்வதொற இருக்க முடியதொது. தன்மதொனத்ரதயும் 
சுயதகமௌரைவத்ரதயும் ததொரரைவதொர்த்து மரனவவியதொக நவீடிக்க ளவண்டும், தன்ரன வவிட்டு 
தள்ளனிச் தசல்லும் அவரன மமீட்தடடுக்க ளவண்டும் என்தறல்லதொம் சதிந்ததித்து தசயற்படுவது, 
ஏற்க முடியதொத பத்ததொம் பசலதிக் தகதொள்ரகயதொக ததரியலதொம். அவனது இன்ரறய கதொதலதியும் 
தனது தங்ரகயுமதொன வவிக்ளடதொரியதொ ளவற யதொருடனதொவது தததொடர்பு ரவத்ததிருக்கதிறதொளதொ 
என்பரத அறதிய அவனுக்கதொக ளவவு பதொர்க்கச் தசல்வதும் 
நம்ப முடியதொத கற்பரனச் சம்பவமதொக ததரியலதொம்.

அவற்ரற இன்ற ஜவீரைணவிக்க முடியதொமல் இருக்கலதொம். ஆயவினும் இக்கரத கதிட்டத்தட்ட 80 
ஆண்டுகளுக்கு முன் நடக்கதிறது. அத்துடன் அது பவிரைதொன்சதின் ஒரு கதிரைதொமப் பகுத்pயதொகவும் 
இருப்பரதயும் புரிந்து தகதொள்ள ளவண்டும். அன்ரறய கதொலகட்டத்ததில் ஒரு 
தபண்ணதொல் அவ்வதொறததொன் வதொழ முடிந்தது. அவளுக்கதொன சுதந்ததிரைம் அந்தளவுததொன் 
இருந்தது. அது அவர்களனின் சதின்ன உலகம். அதற்கு அப்பதொல் அவர்களது பதொர்ரவ 
நவீண்டிருக்கவவில்ரல. அது பற்றதிச் சதிந்ததிக்கவும் ததரியதொது. அவற்ரறத் ததொண்டி சதொகசப் 
பயணங்கள் ளமற்தகதொள்ளக் கூடிய துணவிச்சலும் அப் தபண்களுக்கு இருக்கவவில்ரல.

தனக்கதொக தனது மகதிழ்ச்சதிக்கதொக அவள் ளவவு பதொர்க்க முன்வரும்ளபதொது, அவள் எவ்வளவு 
தூரைம் தன்வதொழ்ரவ வவிட்டுக் தகதொடுக்கதிறதொள், தன் வதொழ்ரவயும் உணர்வுகரளயும் ததியதொகம் 
பண்ணுகதிறதொள் என்பரதக் கூட புரிந்து தகதொள்ளும் ஆற்றல் இல்லதொதவனதொக 
அந்த ஆண்மகன் இருக்கதிறதொன். சபல புத்ததியும் சுயநலமனப்பதொங்கும் ளமளலதொங்கும் ளபதொது 
பகுத்தறதிவு குழதிளததொண்டிப் புரதயலுறகதிறது.

அவன் தன்ரனவவிட்டுப் பவிரிந்து தசல்கதிறதொன் என்பரத உணர்ந்தவுடன் அவளுக்கு 
கலந்ததொளலதொசதிக்க யதொரும் இருக்கவவில்ரல. ஆறதல் தசதொல்லவும் நதொததியவில்ரல. 
மற்றவர்களுக்கு பகதிரைங்கப்படுத்ததி தனது குடும்ப தகமௌரைவத்ரத இழக்கவும் முடியதொது. இந்த 
நதிரலயவில் அவளுக்கு ஆளலதொசரன வழங்க, தநறதிப்படுத்த இருந்தது ஒளரை ஒரு இடம்ததொன்.
அதுததொன் ளதவதொலயம். அங்கு பவிரைதொர்தரன தசய்து மனமதொற நதிரனக்கதிறதொள். சந்தடி மதிகுந்த 
சூழலதில் அவளதொல் முடியவவில்ரல. பதொததிரியதொரிடம் தசல்கதிறதொள். பதொவமன்னனிப்பு ளகட்க. ததொன்
தசய்யதொத தவறக்கதொக பதொவமன்னனிப்பு ளகட்கதிறதொள். அபத்தமதொகத் ததரிகதிறததொ. ஆனதொல் 
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அதுததொன் அவர்களனின் நதிஜ வதொழ்வு. தட்டுத் தடுமதொறதி வதொர்த்ரதகரளக் ளகதொர்த்துப் 
ளபசுகதிறதொள்.

“எனது கணவன் எனது தங்ரகயுடன் தததொடர்பு ரவத்ததிருக்கதிறதொன். ஆனதொல்… என்னதொல் 
எததிர்த்துப் ளபசவவில்ரல, அப்படிப் ளபசதினதொல் அவர் என்ரன வவிட்டுப் ளபதொய்வவிடுவதொர். 
எனளவ என்னதொல் எதுவுளம…”

அவளதொல் தததொடர்ந்து ளபச முடியவவில்ரல. எரதக் ளகதொருவது என்ற ததளனிவும் இல்ரல. 
சற்றத் ததொமததித்து வதொர்த்ரதகரள ஒவ்தவதொன்றதொகச் ளசகரித்து “எனக்கு உதவவி ளவண்டும்… 
என்ன தசய்வததன்ற ததரியவவில்ரல” என்கதிறதொள்.

பதொததிரியதொரரை நதொம் கதொணவவில்ரல. அவரைது குரைல் மட்டுளம ளகட்கதிறது. ஆனதொல் அது 
அவளது துன்பத்ரதக் ளகட்டு இரைங்கும் குரைல் அல்ல. ஆதரைவு தரும் தததொனனியும் இல்ரல. 
தபண்ணவின் மனரதப் புரிந்து தகதொள்ளதொத ஒரு ஆணவின் உணர்ச்சதியற்ற சடக் 
குரைலதொக ஒலதிக்கதிறது.

“இரறவனதொல் உனக்கு அளனிக்கபட்ட ளசதொதரன அது. இரறவனுக்கு எததிரைதொக எதுவும் 
தசய்வரதத் தவவிர்த்துக் தகதொள்.” என்ற தசதொல்லதிய அவர் தததொடர்ந்து “உனக்கதொன 
தண்டரனரயப் தபதொறத்தவரரை நவீ பத்துத் தடரவகள் தஜபம் தசய்வதொயதொக” என 
நதிரறவு தசய்கதிறதொர்.

அவள் தசய்த பதொவத்ததிற்குத் தண்டரன ஜபம். அதன் மூலம் நதிலரம மதொறதிவவிடும் என்ற 
தசதொல்கதிறதொர் என்ளற நதொம் புரிந்த தகதொள்ள தவண்டியவிருக்கதிறது. தபண்களனின் மனநதிரலரயப்
புரிந்து தகதொள்ள முடியதொத ஒரு ஆண்ததொளன அந்தப் பதொததிரியதொரும். அவருக்கும் ளதர்வு 
இல்ரல. ததொன் கற்றரத, தனக்குப் ளபதொததிக்கப்பட்டரத, புத்தகத்ததில் உள்ளரதச் தசதொல்லதிப் 
ளபதொகதிறதொர்.

ஆனதொல் அவள் தசய்த பதொவம் என்ன என்ற அவளுக்கும் புரியவவில்ரல. எங்களுக்கும் 
ததளனிவவில்ரல.

அதன் பவின் அவள் மனரதத் ததிடமதொக்கதிக் தகதொள்கதிறதொள். இயலதொரம ளமவ, அந்த 
வதொழ்வுக்குள் சங்கமதிக்க முயல்கதிறதொள். ததொன், தனது உணர்வு, தன்மதொனம் 
இவற்ரறதயல்லதொம் மூட்ரடயதொகக் கட்டி முதுகதில் ளபதொட்டுவவிடுகதிறதொள். எலதிசதொவதொக 
என்றளம அவள் வதொழ முடியதொது. அப்படி வதொழ்வதற்கதொன சதொத்ததியம் எந்த ஒரு 
தபண்ணுக்கும் அந்தச் சமூகத்ததில் கதிரடயதொது. அவள் எலதிசதொ அல்ல. அவளுக்தகன்ற 
எந்ததவதொரு தனனி அரடயதொளமும் கதிரடயதொது. அவள் கதில்லீசதின் மரனவவி. அவ்வளவுததொன். 
அரதத்ததொளன படத்ததின் தபயரும் தசதொல்கதிறது.
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முடிவு இன்னும் ளசதொகமதொனது. அரதச் தசதொல்வதற்கதொன வதொர்த்ரதகரளக் ளகதொர்க்க 
முடியதொது மனது ளசதொர்ந்து தவவிக்கதிறது. படம் முடிந்த பவின்னும் BMICH இன் 
ததிளயட்டரிலதிருந்து எழ முடியவவில்ரல. கனத்த மனது கததிரரைக்குள் முடங்கதிக் கதிடந்து 
சதிந்தரனயவில் ஆழ்ந்து தகதொண்டிருக்களவ தூண்டியது. பவிரைஞ்சுத் தூதுவரைதொலயம் சதொர்பவில் 
நடந்த Bonjur Cinema ததிரரைப்பட வவிழதொவவில் பதொர்த்த படம். நல்ல படத்ரதக் கதொட்சதிப்படுத்ததிய 
அவர்களுக்கு நன்றதி.

அந்த முடிவுக் கதொட்சதி துயரைம் மதிகுந்தததொக இருந்தளபதொதும் கரலளநர்த்ததியவில் மதிகவும் 
அற்புதமதொக இருந்தது. மதிக வவித்ததியதொசமதொன ளகதொணத்ததில் படமதொக்கதியுள்ளதொர்.

ளததொய்த்த துணவிகள் உலருவதற்கதொக மதொடிவவீட்டில் கட்டப்பட்ட தகதொடிகள். கள்ளம் கபடமற்ற 
தவள்ரள மனம் ளபதொன்ற அததில் அவள் வவிரித்த துணவிகள். ளதவரதகளனின் சதிறகுகள் ளபதொல
கதொற்றதில் அரவ அரசந்ததொடும் லதொவண்யம். ததிறந்து கதிடக்கும் ஜன்னல். அதற்கு அப்பதொல் 
எல்ரலயற்ற வவிரிந்து கதிடக்கும் நவீலவதொனம். ளதவ ளலதொகத்ததிற்கதொன பயணத்ததிற்கு வதொ வதொ 
என அரழப்பது ளபதொலதிருந்தது.

துயர் சுமந்த அந்தப் தபண்ணவின் தமமௌன தமதொழதியவிலதொன மர்மப் புன்னரகயவின் புததிர் 
எங்கரளயும் சூழ்ந்து தகதொள்கதிறது. இலங்ரகயவில் ததிரடயவிடப்பட்டததொகத் ததரியவவில்ரல. 
டிவவிடியவில் கதிரடத்ததொல் உங்களுக்கும் பதொர்க்கக் கதிரடக்கும்.

kathirmuruga@hotmail.com
பததிவுகள், ளம 2010  இதழ் 125 
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9. ரைதொஜதொ ரைதொஜதொததொன்.  -- தபதொ.கருணதொகரைமூர்த்ததி, தபர்லதின் -

1980 களனின் இறததிப்பகுததியவில் இரளயரைதொஜதொ ஒரு வதொரைப்பத்ததிரிரகயவில் Johann Sebastian Bach 
பற்றதி ஒரு சதிறதிய தததொடரரை எழுததினதொர். அரதப்படிப்பவர் எவருக்கும் அவருக்கு சங்ககீத 
மும்மூர்த்ததிகளனிடம் எவ்வளவு பவிளரைரமயும், பக்ததியும் மததிப்பும் உண்ளடதொ அதற்கு 
இரணயதொக J.S. Bach ஐயும் ஒரு மஹதொனுபதொவரைதொக இரைதொகளதவனதொக அவரைதொல் 
ளபதொற்றப்படுவது ததரியவரும். பவின்னதொல் அக்கட்டுரரைகளனின் தததொகுததி ஒரு சதிறதியநூலதொகவும்
தவளனிவந்ததுண்டு.  என் புலம்தபயர்வதொழ்வவின் ஆரைம்பத்ததில் அரைசுதரும் உதவவிப்பணத்ததில் 
வதொழ்ந்துதகதொண்டிருந்தகதொரல ஒருநதொள் தபர்லதினனில் Kiperts என்னும் பதொரிய 
புத்தகக்கரடயவினுள் நுரழந்து ளமய்ந்துதகதொண்டிருந்தளபதொது அங்ளக இரசநூல்களனின் 
பகுததியவில் J.S. Bach பற்றதிய ஒரு அருரமயதொன நூல் இருப்பரதக்கண்ளடன். அட்ரடயவில் 
அவரைது ஓவவியம், உள்ளள J.S. Bach ன் பவிறந்த மரன, அவர் படித்த பள்ளனிக்கூடம், பயவின்ற 
இரசக்கல்லூரி, பணவிபுரிந்த Leipzig St.Thomas ளதவதொலயம், 300 கதிமமீட்டர்கள் கதொல்நரடயதொக 
நடந்து தசன்ற இரசநதிகழ்ச்சதி பதொர்த்த ஹம்ளபர்க்கதின் ஓபரைதொ கரலக்கூடம் எனப் பல அரிய
படங்களுடன் வழுவழுப்பதொன உயர்ந்த ததொளனில் தசம்பததிப்பதொக அந்நூல் பததிக்கப்பட்டிருந்தது. 
உடளன எனக்கு இந்நூரல இரளயரைதொஜதொ பதொர்க்க ளநர்ந்ததொல் எவ்வளவு 
சந்ளததொஷப்படுவதொர் என்றததொன் ளததொன்றதியது. வவிரலயப் புரைட்டிப்பதொர்த்ளதன் 50 D.Marks 
என்றதிருந்தது. கனததியதொன அந்நூரல அனுப்புவதற்கும் இன்தனதொரு 50 D.Marks ளதரவப்படும்
என்பதும் ததரிந்ததுததொன். அது இங்ளக ஒரு மதொதத்ரத ஓட்டுவதற்குத் ளதரவயதொன 
தததொரக, எனனினும் அரதவதொங்கதி அவருக்கு வவிமதொன அஞ்சலதில் அனுப்பவிரவத்ளதன். ” 
தபற்றக்தகதொண்ளடன் நன்றதி ” என்ற இரைண்டு வதொர்த்ரதகள் எழுதுவதொதரைன்பது என் 
எளனியதும் நதியதொயமதொனதுமதொன எததிர்பதொர்ப்பு. நதொட்கள், வதொரைங்கள், மதொதங்கள், வருடங்களதொகதி 
இன்ற கதொல்நூற்றதொண்டுகள் கடந்தும் வவிட்டன. பததில் இன்றவரரை இல்ரல.

சதில ஆண்டுகளனின் பவின் முரனவர் வதொ.மு. ளசதுரைதொமன் தரலரமயவில் இயங்கும் 
பன்னதொட்டுத்தமதிழ் மன்றம் தபர்லதினனில் நடத்ததிய ஒரு மகதொநதொட்டுக்கதொக கவவிஞைர் இரைவவிபதொரைததி 
வந்ததிருந்ததொர். அவர் என்னுடளனளய சதிலநதொட்கள் தங்கதினதொர். இவர் பதொலுமளகந்ததிரைதொவவின் ‘ 
மறபடியும் ’ படத்ததில் ளரைதொஹதிணவி பதொடி ஆடும் ” ஆரச அததிகம் ரவச்சு மனரத அடக்கதி 
ரவக்கலதொமதொ என் மதொமதொ ” என்கதிற துள்ளுப்பதொடரல எழுததியவர். (இன்னும் 
எம்.ளக.ததியதொகரைதொஜதொ பதொகவதரின் சளகதொதரைரின் மகனுமதொகதிய இவர் ததிரு. மூப்பனதொரின் 
கதொரியதரிசதியதொகவும் சதிலகதொலம் பணவியதொற்றதியவர்) இரைவவிபதொரைததி மூச்சுக்கு மூச்சு நம்மதிடம் 
இரளயரைதொஜதொவவின் தகதொடிரய உயர்த்ததிப்பவிடித்தபடிக்கு இருந்ததொர். இரளயரைதொஜதொ மமீது 
சற்றளகதொபமதொக இருந்த நதொன் அவரிடம் இரளயரைதொஜதொவுக்கு Johann Sebastian Bach இன் நூல் 
அனுப்பவிரவத்த கரதரயச் தசதொன்ளனன். “அட நவீங்க ஒண்ணு “ என்றவவிட்டுத் தன் 
கரதரயச்தசதொனதொர் இரைவவிபதொரைததி:

“ ஒரு நதொள் இரளயரைதொஜதொவவிடமதிருந்து வவீட்டில் வந்து சந்ததிக்கும்படி ளபதொன் வந்தது 
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என்றதொர்கள். ஏளததொ இன்தனதொரு பதொட்டு எழுதுற சதொன்ஸதொக்குதமன்ற குததித்துக்தகதொண்டு என் 
ஸ்கூட்டரரை வவிரைட்டிக்தகதொண்டு அங்கு தசன்ளறன். ளபதொனதொல் அது ளவற வவிஷயம். 
என்னதவன்றதொல் அவர்கள் வவீட்டில் ததிடிருட்டுப்ளபதொயவிருந்தது. அவர்கள் வவீட்டின் உதவவியதொள்
ஒருவர் (அவரும் ததிருச்சதிரயச் ளசர்ந்தவர்) ஒரு இலக்ஷம் ரூபதொய் பணத்ரத (உண்ரமயதொன
தததொரகரய இங்ளக நதொன் தவவிர்த்துள்ளளன்.) உருவவிக்தகதொண்டு ஓடிவவிட்டதொர்.

தபதொலீஸஜுக்குப்ளபதொனதொல் வவிஷயம் தகட்டுவவிடுதமன்ற நதிரனத்ததொர்களளதொ, அல்லது 
ளவளறதும் கதொரைணளமதொ ததரியவவில்ரல. ’ நதொங்கள் தபதொலீஸஜுக்குப்ளபதொக வவிரும்பவவில்ரல. 
உங்கள் ஊர்க்கதொரைர்ததொளன, நவீங்கள், ஆரளப்பதொர்த்து ரநச்சதியமதொகப்ளபசதிப் பணத்ரத 
எப்படியதொவது மமீட்டுத் தந்துவவிடுங்கள் ’ என்றனர் அவரும் மரனவவியுமதொக.

இவ்வளவு தததொரகரயத் ததிருடிச்தசன்றவனனிடம் ளபசதிமமீட்பததொவது…………. எனக்குச் சற்ளறனும் 
நம்பவிரகயவில்ரல, சரி ஒருதரைம் முயன்றததொன் பதொர்ப்ளபதொளமதயன்ற ததொமததிக்கதொமல் உடளன
ஒரு வதொடரகக்கதொரரை ரவத்துக்தகதொண்டு இன்தனதொரு நண்பரனயும் 
துரணக்குக்கூட்டிக்தகதொண்டு ததிருச்சதிக்குப்புறப்பட்ளடன். அவனது வவீட்ரட ஒருவதொற 
கண்டுபவிடித்ததும் எமது வண்டிரயதூரைத்ததில் ஓரைங்கட்டி நதிறத்ததிரவத்துவவிட்டு 
கதொல்நரடயதொக அவனுரடய வவீட்டுக்குப்ளபதொளனதொம். அவளனதொ வவீட்டில் 
சமர்த்ததொகச் சம்மணமதிட்டுச் சதொப்பவிட்டுக்தகதொண்டிருந்ததொன். என்ரன அவனுக்கு முன்ளப 
ததரியுமதொதலதொல் எம்ரமக்கண்டவுடன் ஆள்சதிறதிது கலவரைமதொவரத உணரைக்கூடியததொக 
இருந்தது. அவன் சதொப்பவிட்டுமுடிக்கும்வரரையவில் கதொத்ததிருந்ளததொம். என்னுடன் 
கூடவந்த நண்பரும் ஒரு கதொவல்துரற அததிகதொரிரயப்ளபதொலளவ பதொர்ரவக்கு 
வதொட்டசதொட்டமதொக இருப்பதொர். சதொப்பதொடதொனதும் நதொங்கள் அவரனத்தனனிளய அரழத்துப்ளபதொய் 
ரநஸதொக கரதரயக்தகதொடுத்ளததொம். ’ கண்ணதொ இரளயரைதொஜதொ சதொருக்கு இன்னனிக்கு 
உலகத்ததில இருக்கதிற தசல்வதொக்கு உனக்கு ததரியதொததல்ல, அவர் உன்ரன 
என்னளவணுமதின்னதொலும் பண்ணலதொம். இருந்தும் அவர் நல்ல மனுஷன் பதொர்த்ததியதொ, 
உன்ரன உரதக்க ரவப்பரதளயதொ, ஆளறழுவருஷங்கள் உள்ள தள்ளனிக் கழதி 
ததிங்கரவக்கதிறரதளயதொ அவர் வவிரும்பல. அவர் ளகஸ் ளகதொர்ட்னு எதுக்கும்ளபதொகமதொட்டதொர். 
உன்ரன மன்னனிச்சுடுவதொர். பணத்ரத ஒழுங்கதொக் தகதொடுத்ததிடுபதொ’ என்ளறதொம். அவனுக்கு 
கண்கள் கலங்கதிளயவவிட்டன. ’ஏளததொ சபலத்துல தசஞ்சுப்புட்ளடன்………….சதொர். 
அவங்களமலும் தப்புத்ததொன்……… கண்டவர் கண்ணவிலும் படும்படிக்கு பணத்ரத அப்பவிடிக் 
ளகர்தலஸதொ ளபதொட்டுரவக்கலதொமதொ’ என்றதொன். எமக்கும் நம்பவிக்ரக வந்தது. இருங்க சதொர் 
என்றவன் வவீட்டுக்குள் ளபதொய் ஒரு ப்தரைமௌண் ததொள் ரபயவிலதிருந்து 
பணத்ரதக்தகதொண்டுவந்து தந்தவன் ‘ ஒரு முன்னூற ரூபதொ எடுத்துப்புட்ளடங்க 
வழதிச்தசலவுக்கு ’ என்றதொன். பவின் ”இம்மதொந்தூரைம் வந்ததிருக்ககீங்க இன்னனிக்குச் 
சதொப்பவிட்டுத்ததொன் நவீங்க ளபதொவணும்” என்றம் உபசரித்ததொன். பணத்ரத மமீட்டுவந்து 
தகதொடுத்ளததொளம இந்தப்தபரியவருக்கு ’நன்றதி’ என்தறதொரு வதொர்த்ரத தசதொல்லளவதொ எம்ரம 
உபசரிக்களவதொ ததரியரல. களடசதி எமது வண்டிச்தசலரவளயதொ தபற்ளறதொல் 
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தசலரவயதொவது தகதொடுக்கணும்னு ளததொணவிச்சதொ மனுஷனுக்கு? இன்றவரரை இன்தனதொரு 
படத்துக்கு என்ரன ஒரு குத்துப்பதொட்டு எழுதவதொவது கூப்பவிட்டிருப்பதொரைதொ?” என்ற முடித்ததொர்.

ஒருமுரற ஏ.ஆர்.ரைகுமதொன் பவிரைபலமதொகதி வந்துதகதொண்டிருந்த ளநரைம் நட்புரீததியவிலதொன ஒரு 
உரரையதொடலதின்ளபதொது ஒர் நதிருபர் இரளயரைதொஜவவிடம் ளகட்டதொரைதொம் ” ஏ.ஆர்.ரைகுமதொனனின் 
பதொடல்களனில் எது உங்களுக்குப் பவிடித்ததிருக்கதிறது? “ இரளயரைதொஜதொ அக் 
ளகள்வவிரயளய கதொததில் வவிழதொததுளபதொல் இருக்கவும் அளதளகள்வவிரயத் ததிருப்பவி மமீண்டும் 
ளவறமதொததிரி “ தகதொஞ்சம் சரிதசய்ததொல் ளகட்குபடி இருக்கும் என்ற ஏ.ஆர்.ரைகுமதொனனின் 
பதொடல்களனில் எரதயதொவது நவீங்கள் நதிரனத்ததுண்டதொ? “ என்ற ளகட்கவும் நதொன் 
ருசதியதொன முழுச்சதொப்பதொடு ளபதொடுகதிற சரமயல்கதொரைன் கண்ணதொ…….எங்கதிட்ட தபதொப்கதொர்ண் 
பற்றதிய ளபச்தசல்லதொம் எதற்கு?” என்றதொரைதொம். இரத முழுததொக நம்பலதொம். கதொரைணம் அவர் 
இந்த ’ தபதொப் கதொர்ண் ’என்கதிற வதொர்த்ரதரய சதிங்கப்பூரிலும் ஒரு ளமரடயவில் 
பவிரைளயதொகதித்ததிருக்கதிறதொர். ஞைதொனனியதொகளவ இருந்ததொலும் இன்தனதொருவருரடய ததிறரமரய 
ஒப்புக்தகதொள்வததில் தயக்கம். தன்ரன ஒரு தலதித்ததன்ற ஒப்புக்தகதொள்வததில் தயக்கம்.

இரளயரைதொஜதொ என்னததொன் தன்ரன ஒரு சதித்தனதொக முத்தனதொக தமஞ்ஞைதொனனியதொக 
கற்பவித்துக்தகதொண்டதொலும் அவரைது சனதொதன வழதிபதொட்டு முரறகள், ஆச்சதொரை பூஜதொ 
புனஸ்கதொரைங்களன்ன நடவடிக்ரககள் எல்லதொம் social-morals , Sociology 
சதொர்ந்த வவிஷயங்களனில் அவர் இன்னும் ளதறவவில்ரல என்பரதத்ததொன் கதொட்டுகதின்றன. 
இல்லதொவவிடில் “ரைதொஜதொ ரகரய ரவத்ததொல் அது ரைதொங்கதொப்ளபதொனததில்ரல“ ளபதொன்ற 
எம்.ஜதி.ஆர்பதொணவிப் பவிரைததிக்ரனகரள எல்லதொம் பண்ணவியவிருக்கமுடியதொது.

இரசயும் ஒரு சரமயல் முயற்சதிளபதொலத்ததொன், நல்ல சரமயல்கதொரைர் என்பதற்கதொக அவர் 
சரமயல் எப்ளபதொதும் அசத்தலதொக அரமந்துவவிடுதமன்றம் இல்ரல. எததிர்பதொர்க்கவும் 
முடியதொது. மதுரைதொந்தகத்ததில் ஒரு பதொட்டி யதொழ்ப்பதொணத்துப்பதொணவியவில் 
அருரமயதொன பதொலப்பம் சுடுவதொதரைன்ற தசதொன்னதொர்கள். நதொலு நண்பர்கள் ளசர்ந்து ஐம்பது 
கதி.மமீ தூரைத்துக்கு வதொடரகக்கதொர் ரவத்துக்தகதொண்டு ளபதொளனதொம். அன்ற அவர் சுட்ட 
அப்பங்களனின் சுரவளயதொ மதிகச் சதொததொரைணமதொகளவ இருந்தது.

நதொட்டுப்புற இரசரய அரைங்கறதியச்தசய்த இம்மதொளமரத ததிருவதொசகம் சதிம்தபதொனனிரயக்கூட 
அவர் ஒருவவிதமதொகச்தசய்ய நதிரனத்து அதுளவதறதொரு வவிதமதொக வந்துவவிட்டதுளபதொலத்ததொன் 
படுகதிறது. ததிருவதொசகத்ததின் உயவிளரை அதன் உருக்கந்ததொன். ஆனதொல் இத்தரன 
வதொத்ததியங்கரளயும் கரலஞைர்கரளயும் ரவத்துக்தகதொண்டு சதிம்தபதொனனியதொக இரசத்தததில் 
அச்சதொகதித்ததியத்ததின் உருக்கமுமும் தநகதிழ்வும் ரைசமும் கதொணதொமல் ளபதொய்வவிட இரச 
தனனியதொக நதிற்கதிறது. பரைவதொயவில்ரல ஆனதொலும் அவர் இன்னும் ஒரு “ நதின்ரனச் 
சரைணரடந்ளதன் கண்ணம்மதொவுக்கதொக ” எமக்குத் ளதரவயதொனவரைதொகளவ இருக்கதிறதொர். 
பத்மபூஷன் அன்ன ளலதொகதொயத வவிருதுகரள வவிடவும் உலக மக்கள் மனததில் தவீரைதொது 
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ரீங்கரித்துக்தகதொண்டிருக்கும் எத்தரனளயதொ வர்ணதமட்டுக்கரள உற்பத்ததி 
தசய்தததொல் அவர்தம் மனததிலும் வதொழ்ந்து நதிரனக்கப்படுபவர் என்பதுததொன் 
அவருக்குப்தபருரம.

மதொனுஷ வவிழுமதியங்களனில் மறக்கள் மதொறபதொடுகள் உள்ள ரைதொஜதொ எப்படியதொவது இருக்கட்டும் 
சகதித்துக்தகதொள்ளவதொம். ஆனதொல் அற்புத இரசஞைதொனமும், வண்ண வண்ணக்கற்பரனகளும், 
பரடப்பூக்கமுமுள்ள இரளயரைதொஜதொ என்கதிற ஜவீனனியஸ் எங்களுக்கு 
என்றந்ளதரவயதொனவர், அவரரைப் ளபதொற்றதிப் பதொதுகதொக்களவண்டியது எமது கடரமயும்.

karunah08@yahoo.com
பததிவுகள், மதொர்ச் 2010  இதழ் 123 
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10. A.N.KANTHASAMY: a rationalist of a fine order by K.S. Sivakumaran
Thirty six years ago - to be exact on February14, 1968 - a leading light among  Sri Lankan 
intellectuals from the Thamil community passed away  leaving a remarkable legacy to the left- 
inclined rationalists of the next generation. He belongs to the generation of writers from Yaalpanam 
(Jaffna) in the calibre of the late A.S. Muruganantham, Mahakavi (R.Rudramoorthy), Naavatkuliyoor 
Nadarasan (K.S. Nadarajah),  and others who are with us, like S.Velupillay (Su.Vae), R.Ambikaipahan
(Ambi ).Sadly though, his contribution to Lankan Thamil Literature has easily been forgotten and not 
highlighted by those who have attempted to write short accounts of the development of such a 
genre. Anthony Jeeva, a prolific writer, columnist, promoter and dramatist has faithfully recorded some
of the achievements of the late ANK and the e-zine Pathivukal has compiled a brief dossier on the 
important contributions of this bilingual and sharp social critic. I would suggest that the readers of 
this column refer to these sources for authentic information on ANK. My association with ANK was 
very brief - from 1961 to 1968 - and was not very close as I was just then developing an interest 
in contemporary Thamil literature. In other words I was in the formative stage of understanding the 
medium and therefore not on even keel to understand him fully.However with little communication I 
had with him, I could see then that he was different from other Thamilian writers in Colombo at that
time. As I was then totally immersed in western literature at that time and was thus being introduced
to contemporary Thamil literature, noticing that ANK was fully informed of what was happening in the
west, I began to admire him for his forthright views on many matters.

The late Sillayoor Selvarajan ( poet, critic, actor and versatile exponent in many fields (Pal Kalai 
Venthar - Master of many Arts), hi friend the late M. S. M. Iqbal ( a voracious reader and literary 
enthusiast ), Ramanathan and  'Rainbow'  Kanagaratnam were my friends in the early 1960s, who 
opened up a window for me to enjoy Thamil literature. Later I came under the influence of the late 
K.Kailasapathy and through him I came to know K.Sivathamby, R.Murugaiyan, Mahakavi, Pramjee 
Gnanasundaram, S.Ganeshalingan,  Ilankeeran (Subair) Dominic Jeeva, K.Daniel, N.K.Ragunathan, 
Neervai Ponnian, S.Agasthiyar, Kavaloor Rasadurai, M.Sameem, the late H.M.P.Mohideen and others 
who were in the vanguard of  leftist  'progressive ' thinking and writing. 

A little earlier, in the late 1950s, I had known S.Nadarajah ( Sovanna Nadarasa) nee Navaliyoor 
Nadarajah, Saravanamuttu ( Radio Maama), S.M. Kamaldeen, Siva Saravanabhavan (Sitpi), Kanaga 
Senthinathan, N.Somakanthan (Eelathu Somu ), M.Thalayasingam, S.Ponnuthurai and a few others. 
Thus, I should say, that I had a feeling that I could stand aside and see and learn the profitable 
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aspects of these writers to enrich my understanding of Lankan Thamil Literature.

The reason why I stated the above is to establish a context of the period in the process of my 
learning through which I began to evaluate them and their work for the benefit of the uninitiated 
readers. Having said that, let me focus on ANK and how I saw him  as a person and writer. I am
not trying to write a biography of the late talented writer, but to recollect memories of him.

In 1960, Ilankeeran edited and published a monthly literary magazine called  "Matagatham". I was  
writing a series of introductory articles on western writers like Albert Camus, Franz Kafka, Giovanee 
Verga and Jean Paul Sartre. Having read my piece on the existentialist writer Albert Camus, ANK 
has evinced interest in meeting me. In fact, when reviewing the first issue of 'Matagatham'  in  ' Sri
Lanka' ( a publication in Thamil by the Department of Information ), he had referred to my article 
and said something charitable on my writing. ANK was then working as a Thamil translator in the 
department under Mudaliyar Kula Sabanathan ( a writer and folklore elucidator). So, one day, 
Sillayoor took me to the department to meet ANK. I was really a 'podian' (adolescent  not matured 
enough to rub shoulders with people like ANK ). As soon as I saw him first I began to like him. 
He was refreshingly zestful, nattily clad, well groomed with a little bump of hair ( like the Yankees 
or cowboys of that time), full of smiles and a 'sexy' voice( meaning musical). He greeted me as if I
am an equal and encouraged me to write. That was my pleasant encounter with ANK.

When his play 'Mathamatram' (religious conversion) was staged as a  provocative play in Colombo, I
wrote a review of it for the Tribune' ( edited by the late S.P.Amarasingam ) and spoke about it in 
the ' Arts This Week ' programme compiled by Vernon Abeysekera over the English service of the 
then Radio Ceylon. At that time I was working as a Thamil translator in the department of the Local
Government Service Commission in Colombo. ANK visited me and discussed the 'Tribune' review. He
spoke about Bertrand Russell, Ingersol, Abraham Kovoor and other rationalists and educated me. All 
this happened 40 years ago.

Later, we used to meet at public cultural and literary events and enjoyed stimulating conversation. I 
think his contribution as a novelist, poet, playwright and exponent of life's secrets, A.N.Kanthasamy 
spelt out an ideal of rationalism. He was a thinker and openly put forward his points of view without
fear or favour. That was his strength. Let me conclude my reminiscences with the following details 
about him. They are not comprehensive, but important ones. He is understood to have written nearly
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60  short stories. I have not read all of them. His 'Itatha Uravu' (Blood Relationship) is 
understandably his best  writing in he genre. His poem in ' Noaku' (edited by the late E.Ratnam , a
translator and a playwright), his novel ; Mana Kann' (The Eye of the Mind ' - a socio-psychological 
fiction, his play 'Matha Matram', his interpretation of a major epic in Thamil, Silapadikaram are well 
known works by him. Like most writers and artists sex was one of his studies. He  used 
pseudonyms like  Ravindran, Thirumalai Kavirayar. He had worked in many capacities and was a 
rounded person.

In conclusion, one must not fail to mention the care and protection Ladis Veeramani (an actor, 
playwright,producer and  'Villu Paatu '' practioner) and his wife provided to ANK during the last 
stages of his life. ANK was single  for greater part of his productive life. I hope some literary critics
or university students do a research paper on A.N.Kanthasamythe rationalist 

Footnote:
To help readers understand the significance of A.N.Kanthasamy, I wish to highlight, belated though, 
the following information:

'Pathivuhal ' had been consistently collating all the information possible on A.N. Kanthasamy, the 
indomitable literary figure of the last half a century. For instance, it is currently serializing his novel, 
'Manakkan'. It also includes a remarkable poetic portrayal of ANK by another versatile writer, poet, 
critic, broadcaster and master of many arts, the late Sillayoor Selvarajan. In fact, on several 
occasions, 'Pathivukal' had been consistently spotlighting on ANK, which is welcome. Yet another 
piece of information is that a student from the university of Yalpanam (Jaffna) has done a research 
on ANK as her thesis. She is Juvana. Congratulations to her. Hopefully, 'Pathivukal' will publish this 
work. One other facet of A.N.Kanthasamy was that despite odds and obstacles, he  ' never said 
die'. He was a positive thinker as evidenced by his psychological insight in his book, ' Vettiyin 
Rahasiyangal ' ( The Secrets of Life ). It was a valuable opportunity given to me  by 'Pathivukal' to
recollect my impressions and assessment of the indefatigable, the late A.N.Kanthasamy.

kssivan1@juno.com பததிவுகள், தபப்ருவரி 2004 இதழ் 50
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11. (மமீளபவிரைசுரைம்) நதொன் ஏன் எழுதுகதிவறன்? - அறதிஞைர் அ.ந.கந்தசதொமதி -

அப்தபதொழுது எனக்குப் பததிளனழு வயது நடந்து தகதொண்டிருந்தது. உள்ளத்ததிலும் உடம்பவிலும் 
சுறசுறப்பும், துடிதுடிப்பும் நதிரறந்தகதொலம். உலரகளய என் சதிந்தரனயதொல் அளந்துவவிட 
ளவண்டுதமன்ற ளபரைதொரசதகதொண்ட கதொலம். கதொண்பததல்லதொம்புதுரமயதொகவும்,அழகதொகவும், 
வதொழ்க்ரக ஒரு வதொனவவில் ளபதொலவும் ளததொன்றதிய கதொலம்.  மதின்னளலதொடு 
உரரையதொடவும்,ததன்றளலதொடு வவிரளயதொடவும் ததரிந்ததிருந்த கதொலம். மதின்னல் என் 
உள்ளத்ளத ளபசதியது. இதயத்ததின் அடியவில்நனவவிலதி உள்ளத்ததில் புகுந்து கவவிரத 
அரசவுகரள ஏற்படுத்ததியது. பலநதொள் உருவற்ற அரசந்த இக்கவவிததொஉணர்ச்சதி ஒருநதொள் 
பூரைணத்துவம் தபற்ற உருக்தகதொண்டது. எழுத்ததில் வடித்ளதன். "சதிந்தரனயும்மதின்தனதொளனியும்"
என்ற தரலப்பவில் இலங்ரகயவின் ஓப்புயர்வற்ற இலக்கதிய ஏடதொக அன்ற வவிளங்கதிய 
'ஈழளகசரி'யவில்தவளனிவந்தது.

இக்கவவிரத ஒரு கதொரியதொலயத்ததில் ளமரச முன்னுட்கதொர்ந்து என்னதொல்எழுதப்பட்டதல்ல. 
இயற்ரகளயதொதடதொன்றதிய என் மனததில் ததொளன பவிறந்த கவவிக்குழரத இது. எனனினும் பல 
ஆண்டுகளுக்குப்பவின்னர் இலக்கதிய சதித்ததொந்தங்கள் பலவற்ரற ஆரைதொய்ந்து நதொன் 
என்ம்னததில் ஏற்றக் தகதொண்ட அளத கருத்துகளனின்சதொயரல இக்கவவிரதயவில் என்னதொல் 
இன்ற கதொண முடிகதிறது.

மளனதொதத்துவ அறதிஞைர் மனரத நனவவிலதி மனம், நனவு மனம்என்ற இரு கூறகளதொகப் 
பவிரிக்கதின்றனர். ஆங்கதிலத்ததில் இவற்ரற முரறளய Sub Conscious Mind, ConsciousMind என்ற 
குறதிப்பதொர்கள். "நதொன் ஏன் எழுதுகதிளறன்?" என்ற ளகள்வவிக்கு நனவு மனத்ததிடம் 
பததில்தபறமுடியதொது. ஏதனனனில் நனவு மனத்ரதவவிட சக்ததிவதொய்ந்தது நனவவிலதி மனம் 
என்பளத மன இயல் அறதிந்தவர் முடிவு.கவவிரத தபரும்பதொலும் நனவவிலதி மனததில் உருவதொகதி 
நனவு மனத்ததின் வழதியதொகப் பவிரைவதொகதிக்கும் ஒன்றதொகும்.பவின்னதொல் நதொன் ஏற்றக்தகதொண்ட 
கருத்துகள் இக்கவவிரதரய எழுததிய நதொளனில் என் நனவவிலதி மனததில் துளனிர்த்ததிருந்தரவததொம் 
என்பரதளய இக்கவவிரதயவில் நதொன் வலதியுறத்தும் தத்துவங்கள் இன்ற 
எனக்குணர்த்துகதின்றன.

இக்கவவிரத எனது முதலதொவது கவவிரதயல்ல. இதற்கு முன்னளரைகல்லூரிச் சஞ்சதிரகயவில் 
ஒன்றதிரைண்டு கவவிரதகரள நதொன் எழுததியவிருந்ளதன். இருந்ததொலும் இது என் ஆரைம்ப 
இலக்கதியமுயற்சதிகளனில் ஒன்ற.  எனளவ "நதொன் ஏன் எழுதுகதிளறன்?, எழுததிளனன்?" 
என்பதற்கு இக்கவவிரதயவில்பததில் கதொண முயற்சதிப்பது தபதொருத்தமதொனளதயதொகும்.

இக்கவவிரதயவின் சதில வரிகள் நதிரனவவில் மதிதந்து வருகதின்றன. 

"..தகதொட்டும் இடித்ததொளம் இரசய நடம் தசய்யும்
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மட்டற்ற ளபரைழகு வதொன் வனனிரத ளபதொல் மதின்னல்
ளததொன்றதி மரறந்ததுளவ.
சதிந்தரனயவின் தரைங்கங்கள் ஊன்றதி எழுந்தன. 
இவ் ஒளனி ம்ிதின்னல் தசயல் என்ளன! 
வதொழ்ளவதொ கணளநரைம்!
கணளநரைந்ததொனும் உண்ளடதொ?
சதொவும் பவிறப்பு அந்தக் கணளநரைத்தடங்குமன்ளறதொ?
....."
மதின்னலதின் வதொழ்வு கணளநரைம். ஆனதொல் அக்கண ளநரைத்ததில்:

"..சூழம் இருள் நவீங்கும்.
சுடர் வவிளக்குப் ளபதொலதிங்கு
ளசதொததி தகதொழுத்ததிச் 
ளசதொபவிததரதச் தசய்து வவிட்டு
ஓடி மரறகதிறது...."

இம்மதின்னல் எனக்குணர்த்தும் தசய்ததி என்ன? "சதில நதொட்களளநவீ இவ்வுலகதில் வதொழ்ந்ததொலும் 
மக்களுக்கும், உலகுக்கும் பயனுள்ளவனதொக வதொழ். இன்ற நவீ இருக்கதிறதொய். நதொரளஇறந்து 
வவிடலதொம். ஆகளவ நன்ளற தசய்க. அரதயும் இன்ளற தசய்க" இது ததொன் 
மதின்னல் தசதொல்லதித் தரும்பதொடம்.

இருரள வவிரைட்டி ஒளனிரயப் பரைப்பும் மதின்னல் சமுததொயத்ததில்சூழ்ந்துள்ள மடரம,வறரம 
முதலதொன இருள்கரள நவீக்கதி, அறதிரவயும் ஆனந்தத்ரதயும் பரைப்பும்படி எனக்குப் 
பணவித்தது.வதொழ்க்ரகரயளய இதற்கதொக அர்ப்பணவிக்களவண்டும் என்ற ஆரச ளமலதிட்ட 
நதொன் என் எழுத்ரதயும் அத்துரறக்ளகபயன்படுத்த ளவண்டும் என்ற நதிரனத்தததில் 
வவியப்பவில்ரல அல்லவதொ?

மனனிதன் சமுததொயத்ததின் ஒரு அங்கம். அவனுக்கு சமுததொயப் தபதொறப்தபதொன்றஉண்டு. 
தவறமளன உண்ணுவதும், உறங்குவதும், புலனுகர்ச்சதிகளனில் ஈடுபடுவதும் 
வதொழ்க்ரகயதொகதொது. அறதிவு வளர்ச்சதிதபற்ற மனனிதன் இவற்ளறதொடு ளவற சதில 
கதொரியங்கரளயும் தசய்ய வவிரும்புவதொன். மற்றவர் முகத்ததின் புன்னரகளததொட்டத்ததில் பூத்துக்
குலுங்கும் முல்ரலமலர் ளபதொல் அவனுக்கு இன்பத்ரதயூட்டும். "இன்ற நதொம் வதொழும் 
சமுததொயத்ததில்நதொம் புன்னரகரயக் கதொணவவில்ரல. துன்பமும், துயரைமும், அழுரகயும், 
ஏக்கமும், கண்ணவீரும், கம்பரலயுமதொக நதொம்வதொழுமுலகம் இருக்கதிறது. ஏழ்ரமக்கும், 
தசல்வத்துக்கும் நடக்கும் ளபதொரும், அடிரமக்கும், ஆண்டதொனுக்கும் நடக்கும்ளபதொரும், 
உயர்சதொததியதொனுக்கும் ததொழ்ந்த சதொததியதொனுக்கும் நடக்கும் ளபதொரும், அசுரைசக்ததிகளுக்கும், 
மனனித சக்ததிகளுக்கும்நடக்கும் ளபதொரும் இன்ற உலரகளய கலங்க ரவத்துக் 
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தகதொண்டிருக்கதின்றன. இப்ளபதொர்களனினதொல் வதொழ்ளவ ஒரு ளசதொகககீதமதொகதிவவிட்டது.இப்ளபதொர்கரள 
எவ்வளவு வவிரரைவவில் ஒழதிக்க முடியுளமதொ அவ்வளவு வவிரரைவவில் ஒழதித்துவவிட 
ளவண்டும். அதன்பபவின்ததொன் ளபதொதரைதொழதிந்த சமத்துவ சமுததொயம் பூக்கும். அரதப் பூக்க 
ரவக்கும் பணவியவில் எழுத்ததொளன் முன்ளனதொடியதொகத்ததிகழ ளவண்டும் என்ற கருத்ரத 
உலகதின் புகழ்தபற்ற ளபனதொ மன்னர்கள் என் மனததில் ளததொற்றவவித்தனர். 

பவிதரைஞ்சுப்புரைட்சதி கண்ட ரூளசதொ, வதொல்டயர் தததொடக்கம் மதொர்சதிம் ளகதொர்க்கதி, எஹ்தரைன்ளபர்க் 
வரரைக்கும் எல்லதொ நல்லஎழுத்ததொளர்களும் இந்தச் தசய்ததிரயளய எனக்குக் கூறதினர். 
ளபர்னதொட் ஷதொவவின் எழுத்துகளும் இன்ரறய ளபட்ரைண்ட்ரைசல் எழுத்துகளும் கூட 
சமுததொய முன்ளனற்றத்துக்குரிய பவிரைச்சதிரனகளுக்குத் தவீர்ப்பு கதொணும் பணவிரய 
அலட்சதியம்தசய்துவவிடவவில்ரல. வங்கக் கவவிஞைர் ததொகூரும், தமதிழ்க் கவவிஞைன் பதொரைததியும் 
ததொம் வதொழ்ந்த சமுததொயத்ததின்உடனடிப் பவிரைச்சதிரனகரளத் தவீர்க்கும் பணவிக்குத் தமது 
ளபனதொக்கரள அர்ப்பணம் தசய்ய மறக்கவவில்ரல....உலகப்பண்பதொட்டுப் பதொடிய பதொரைததிததொசனும்
சமுததொய ஊழல்கரளச் சுட்தடரிக்கும் பணவிக்குத் தன்னதொளதொன 
ளசரவரயச்தசய்ததிருக்கதின்றதொன்.

"மக்கள் இலக்கதியம்" என்ற கருத்தும் "ளசதொஷலதிஸ்ட் யததொர்த்தம்"என்பனவுளம என் மனரதக்
கவர்ந்த இலக்கதிய சதித்ததொந்தங்களதொக வவிளங்குகதின்றன. எழுத்ததொளன் வதொழ்க்ரகரய 
வவிமர்சதிப்பதுடன் நதின்ற வவிடக்கூடதொது. அந்த வவிமர்சனத்ததின் அடிப்பரடயவில் 
வதொசகர்களுக்கு எததிர்கதொலத்ததில்நம்பவிக்ரக ஊட்டளவண்டும். அவ்வவித 
நம்பவிக்ரகயவில்லதொவவிட்டதொல் முன்ளனற்றமதில்ரல. வதொழ்ளவ இல்ரல. இவ்வவிதபவிரைக்ரஞையவில் 
பவிறக்கதொமல் தவறமளன யததொர்த்தத்ரத ஒரு சுத்த இலட்சதியமதொகக் தகதொண்டு எழுதும்ளபதொது 
நம்பவிக்ரகக்குப்பததில் அவநம்பவிக்ரகயவின் தததொனனிகளள ளகட்க ஆரைம்பவிக்கலதொம். ரநந்த 
உள்ளத்ததின் ளசதொகக்குரைலதொகக் ளகட்கும்எழுத்ததொல் பயனனில்ரல. தநதொந்த உள்ளத்ததின் தசயல் 
துணவிவுதகதொண்ட ளவகக் குரைலதொக அது ஒலதிக்க ளவண்டும்.வதொழ்வதற்கு ளநரைடியதொகளவதொ, 
குறதிப்பதொகளவதொ, தமளனமதொகளவதொ வழதிகதொட்டும் எழுத்ளத எழுத்து. இந்தக் கருத்துகள்என்ரன 
உந்துகதின்றன. அவற்றக்கதொகளவ நதொன் எழுதுகதின்ளறன்.

எழுத்ததில் பலவரக உண்டு. ளநரைடிப் பவிரைச்சதொரை எழுத்து ஒருவரக.கரத, கவவிரத, நதொடகம் 
என்ற உருவங்களனில் வதொழ்க்ரகயவின் படமதொகவும் வழதிகதொட்டியதொகவும் எழுதப்படுபரவ 
ளவதறதொருவரக. இந்த இரைண்டதொவது வரக எழுத்ளத இலக்கதியம். அதுளவ 
நதிரலத்து நதிற்கும் தன்ரம வதொய்ந்தது.ஆகளவ அரதப்பற்றதிளய நதொன் இங்கு அததிகமதொகக் 
கூறதியவிருக்கதிளறன்.

ஆனதொல் ளசதொஷலதிஸ யததொர்த்தப் பதொரதயவில் இலக்கதியப் பணவிபுரிளவதொர்தவறம் அழரகளய 
ளநதொக்கதொகக்தகதொண்ட கருத்துகள் இயற்ரகயதொக மனததில் ளததொன்றம்தபதொழுது அவற்ரற 
எழுததொதுவவிட்டுவவிட ளவண்டுமதொ? நல்ல கருத்துகரளக் கருக்கதிச் சதொகவவிட்டு 
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வவிடளவண்டுமதொ என்ற ளகட்கப்படுகதிறது.

பதொரைததி முற்ளபதொக்குக் கவவிஞைன். ஆனதொல் மக்கள் பவிரைச்சதிரனகரளப்பதொடிய  அளத வதொயதொல் 
'கண்ணன் என் கதொதலரன'யும் பதொடினதொன். ஆம், ளததொட்டக்கதொரைன் கத்தரிக்கதொரயயும், 
ககீரரைரயயும், தக்கதொளனிரயயும் பயவிரிடுகதிறதொன். ஆனதொல் வவீட்டு வதொசலதிளல மல்லதிரகக் 
தகதொடிரயப் படரைவவிடுவததில்ரலயதொ? கத்தரித் ளததொட்டத்து ளவரலயவின் கரளப்புப் ளபதொக, 
மல்லதிரகப் பந்தலதின் நறமணத்ரதமகதிழ்ச்சதிளயதொடு உறதிஞ்சதி மகதிழ அதன் ககீழ்ச் தசன்ற 
உட்கதொருவததில்ரலயதொ?

எமக்கு தநல்லும் ளவண்டும். ளகதொதுரமயும் ளவண்டும். கதொய்கறதிகளும்கதிழங்குகளும் 
ளவண்டும். ஆனதொல் ளரைதொசதொ மலர்களும் ளவண்டும். ளரைதொசதொமலர்கரள மனநதிரறவுக்கதொக 
நடும் ளததொட்டக்கதொரைன்ளரைதொசதொ மலர் நடுபவன் என்ற தசதொல்லப்படமதொட்டதொன். 
ளததொட்டக்கதொரைன் என்றததொன் அரழக்கப்படுவதொன்.

பவிள்ரளரயத் தூங்க ரவக்கத் ததொலதொட்டுப் பதொடுளவதொம். ஏற்றமதிரறக்ரகயவில்ஏற்றப்பதொட்டுப் 
பதொடுளவதொம். அணவிவகுப்பவில் புரைட்சதிக் ககீதம் பதொடுளவதொம். ஆனதொல் குளனிக்கும் அரறயவில் 
தவறம்ஸ்வரைங்கரள நதொம் வதொய்வவிட்டு இரசப்பததில்ரலயதொ?

ளசதொஷலதிச யததொர்த்தப் பதொரதயவில் முற்ளபதொக்கு இலக்கதியம்சரமப்பவரனக் கடும் 
வவிலங்குகளதொல் கட்டிவவிடக்கூடதொது. தபதொதுவதொக ஒரு எழுத்ததொளன் எத்துரறக்குத் தன்ரன 
அர்ப்பணவிக்கதிறதொன்என்பரதப் பதொர்க்க ளவண்டும். அததில் அவன் சரியதொக இருந்ததொல், 
மற்ற வவிஷயங்கள் சம்பந்தமதொக நுணுக்கமதொகச்சட்டததிட்டங்கரள உண்டதொக்குதல் அவன் 
கரலச் சுதந்ததிரைத்ததில் தரலயவிடுவததொகும்.

'சதிந்தரனயும் மதின்தனதொளனியும்' தததொடக்கம் 'எததிர்கதொலச்சதித்தன் பதொட்டு 'வரரை என் 
கருத்ளததொட்டம் ஒன்றதொகளவ இருந்ததிருக்கதிறது. ஆனதொல் இரடயவிரடளய 
ளரைதொசதொக்கரளயும்நதொன் நட்டதுண்டு. 'புரைட்சதிக் ககீதம்' பதொடதொத ளவரளயவில் 'கதொதல் ககீதம்' 
பதொடியதுமுண்டு. தவறம் சுவரைங்கரளஇரசத்ததுமுண்டு. என்றதொலும் என் தபதொதுவதொன 
இலட்சதியம் ஒன்ற. என் எழுத்துக்கள் மக்கரள உயர்த்த ளவண்டும்.அவர்களனின் 
ளபதொரைதொட்டங்களனில் எந்த அம்சத்ளததொடதொவது அரவ சம்பந்தப்பட்டிருக்க ளவண்டும். இந்த 
இலட்சதியத்துக்கதொகளவநதொன் எழுத ஆரசப் படுகதிளறன்.

ஆனதொல் ளபதொர்க்களத்ததில்கூட பூக்கள் பூப்பதுண்டு. இரத நதொம்மறக்கக்கூடதொது. வதொளளந்ததிப் 
ளபதொர்க்களம் புகும் வவீரைன் கூட தும்ரப மதொரலரய கழுத்ததிலணவிந்து தசல்வது 
பண்ரடத்தமதிழ் நதொட்டு வழக்கமதொகும். இந்த வவிவகதொரைம் இக்கட்டுரரைக்குப் 
புறப்பவிரைச்சதிரனயதொனதொலும் முற்ளபதொக்கு இலக்கதியத்ளததொடுசம்பந்தப்பட்ட 
பவிரைச்சதிரனதயன்பததொல் சதில வதொர்த்ரதகள் கூறம்படி ளநரிட்டது. முடிவதொக "எதற்கதொக 
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எழுதுகதிளறன்?"என்பதற்கு நதொன் இரைத்ததினச்சுருக்கமதொகச் சதில கதொரைணங்கரளக் கூறதி 
இக்கட்டுரரைரய முடிக்க வவிரும்புகதிளறன்.

முதலதொவததொக என் வதொழ்வு சமுததொயத்துக்குப் பயனுள்ளததொக ளவண்டும்என்ற கதொரைணம். 
சுரைண்டலும் அநவீததியும் நதிரறந்த சமுததொயத்ரத ஒழதிக்கவும் புததிய ஒளனிமதிக்க 
சமுததொயத்ரதளததொற்றவவிக்கவும் என்னதொலதொன பணவிரய எழுத்து மூலம் தசய்ய 
ளவண்டுதமன்ற கதொரைணம். இதரன நதொன் முன்னளரைவவிரித்துக் கூறதிவவிட்ளடன்.

இரைண்டதொவததொக எழுதும் கரல, பதொடும் கரலரயப் ளபதொல் எழுதுபவனுக்குஇன்பமூட்டும் 
கரல. எந்தவவிதமதொன சதிருஷ்டி ளவரலயவிலுளம இயற்ரக இன்பத்ரதப் தபதொததித்து 
ரவத்ததிருக்கதிறது.அழகதிய பதுரமரயச் சதிருஷ்டிப்பது தததொடக்கம், ததொயவின் கருவவில் 
ஒரு குழந்ரதரயச் சதிருஷ்டிப்பது வரரை எந்தசதிருஷ்டி ளவரலயவிலும் இன்பம் கதிரடக்க 
ளவண்டுதமன்பது இயற்ரகயவின் நதியததிளபதொலும். எழுத்ததிளல உலரகமறக்கலதொம். உள்ளக் 
கவரலகரள மறக்கலதொம். அதனதொல்ததொன் உலகதில் கவரலகளுக்கும், 
துன்பத்துக்கும் தபரிதும்ஆளதொகதிய எழுத்ததொளர் பலர் புகழ்வதொய்ந்த எழுத்ததொளர்களதொகதி 
வவிடுகதின்றனர்.

மூன்றதொவததொக மனனிதனுக்கு எரதயதொவது சதொததிக்க ளவண்டும். அதன்மூலம் மற்றவர்களனின் 
மததிப்ரபயும் அன்ரபயும் தபறளவண்டும். ததொன் ஒருவன் உலகதில் இருப்பது சுற்றதியுள்ள 
மற்றவர்களுக்குத்ததரிய ளவண்டும் என்ற ஆரச நனவவிலதி மனததில் என்றம் 
இருந்து தகதொண்டிருக்கும் ஒன்றதொகும். குழந்ரத கூட தன்ரனமற்றவர்கள் கவனனிக்க 
ளவண்டுதமன்பதற்கதொகக் ரகரயத் தட்டுகதிறது. ஆரைவதொரைங்கள் தசய்கதிறது. இந்த 
ஆரசரயநதொம் தவளனியரைங்கமதொகப் புரிந்து தகதொள்ள முடியதொததிருக்கலதொம். ஆனதொல் இவ்வவித 
உள்மன ஊக்கங்களனில் இருந்துநமக்கு வவிடுதரலயவில்ரல. ஏதனன்றதொல் நதொம் மனனிதர்கள். 
மனனித மனத்ததின் இயல்பு அப்படி.

[நன்றதி: ளதசதொபவிமதொனனி,நுட்பம்]
பததிவுகள், நவம்பர் 2003 இதழ் 47
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12. சதிங்கப்பூர் தமதிழதிலக்கதியத்ததில் அரடயதொள அரைசதியல் (எழுத்ததொளர் தஜயந்ததி 
சங்கருடன் உரரையதொடல்) - ளக.பதொலமுருகன் (மளலசதியதொ) -

ளக. பதொலமுருகன்: இலக்கதிய சூழலதில் அததிகதொரைங்கரளயும் ஆக்கதிரைமதிப்புகரளயும் வவிவதொததிக்க
ஏற்ற களமதொக உரரையதொடளல மதிகச் சதிறந்த வடிவம் என்கதிற நம்பவிக்ரகயவில் சதிங்கப்பூரில் 
தவறம் வதொய்தமதொழதி சதொடல்களதொகவும் வவிமர்சனமதொகவும் நதிலவவி வந்த அரடயதொள 
அரைசதியலதின் பரிசகீலரனயவின் முதல் கட்டமதொக சதிங்கப்பூரில் வசதிக்கும் எழுத்ததொளர் தஜயந்ததி 
சங்கர் அவர்களுடன் எததொர்த்தமதொக நதிகழ்த்தப்பட்ட உரரையதொடலதின் சதிற பகுததிரய இங்ளக 
பகதிர்ந்து தகதொள்கதிளறன். இரத இங்ளகளய இப்படிவவிட்டுவவிடுவது அல்லது எங்களனின் 
உரரையதொடல் முடிவரடந்த புள்ளனி தவீர்வதொகளவதொ பரிந்துரரையதொகளவதொ அரடயதொளப்படுத்த 
இயலதொமல் தததொடர்ந்து அரடயதொள அரைசதியலதின் அடுத்தகட்ட உரரையதொடலதொக முன்னகர்த்ததிக்
தகதொண்டு தசல்லலதொம் என முடிதவடுத்துள்ளளன்.

பரடப்பதொளனிரய ளநரைடியதொக அவரனச் சதொர்ந்த புற அரடயதொளடங்கரள வரரையறப்பது 
மூலம் அது பரடப்பதொளர்களனின் மமீததொன அததிகதொரை கட்டரமப்பதொக அரடயதொள அரைசதியரல 
முன்தனடுக்கும் புததிய மததிப்பயீடுகளதொக பவிரைளயதொகதிக்கப்படுவரத பலவவீனமதொன 
இலக்கதிய பதொர்ரவ என்ளற தசதொல்லலதொம்.

ளக. பதொலமுருகன்: ததொங்கள் சதிங்கப்பூருக்கு குடிப்தபயர்ந்து 20 ஆண்டுகள் ஆகதிவவிட்டததொக 
அறதிகதிளறன். சதிங்கப்பூர் இலக்கதிய வரைலதொற்ரறப் பற்றதி இதுவரரை எத்துரண வவிமர்சனங்கள் 
அல்லது கட்டுரரை எழுததியுள்ளவீர்கள்? சதிங்கப்பூருக்கு குடிப்தபயர்ந்து வரும் தமதிழக 
எழுத்ததொளர்கள் சதிங்கப்பூர் இலக்கதியம் குறதித்து அக்கரற கதொட்டுவததில்ரல ளமலும் அதன் 
வரைலதொரறயும் வளர்ச்சதியும் பற்றதிய அவதொததொனனிப்புகளும் இல்லதொமல் இருப்பததொக நதொன் 
கருதுகதிளறன்.

தஜயந்ததி சங்கர்: நதொன் சதிங்கப்பூர் வந்து வசதிக்க ஆரைம்பவித்து இது இருபததொவது ஆண்டு. 
உங்கள் கருத்ரத நதொன் ஏற்றக் தகதொள்ளவவில்ரல. சதிங்கப்பூர் இலக்கதியம் குறதித்த 
அக்கரறகளும் அவததொனனிப்புகளும் எனக்கு நதிரறயளவ உண்டு. என்ரனப் ளபதொன்ற 
பலருக்கும் கூடத் ததொன். எழுததியவர்கள் எல்ளலதொருக்கும் சதிங்கப்பூர் தமதிழதிலக்கதியத்ததில் 
அக்கரறயுண்டு என்பது அர்த்தமதில்ரல. எழுததொதவருக்கு அந்த அக்கரறயவில்ரல என்றம் 
அர்த்தமுமதில்ரல.

சதிங்கப்பூர் இலக்கதிய வரைலதொற்ரறப் பற்றதி இதுவரரை நதொன் எழுததியததில்ரல. என் மனம் 
புரனரவளய எப்ளபதொதும் எழுதவும் வதொசதிக்கவும் வவிரும்புகதிறது. அதற்கடுத்து நதொன் எழுத 
நதிரனப்பது சமூக கட்டுரரைகள் அல்லது தமதொழதியதொக்கம். தததொடர்ந்த வதொசதிப்பும் 
நடக்களவண்டும். இததல்லதொளம என் ளநரைத்ரத முழுரமயதொக உறதிஞ்சதி வவிடுகதின்றன. இந்தக்
கணத்ததில் ளயதொசதிக்கும் ளபதொது இலக்கதிய வரைலதொற்ரறக் குறதித்து எழுதுவரதவவிட இலக்கதிய 
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வரைலதொற பரடப்பததில் ததொன் எனக்கு இன்னும் அததிக வவிருப்பம் இருக்கதிறததன்ளற 
ளததொன்றகதிறது.

இலக்கதிய வரைலதொற எழுதப்பட ளவண்டுமதொனதொல், எப்படியும் என்ரனப் ளபதொன்ற 
பரடப்பதொளனிகளும் தததொடர்ந்து பரடத்துக் தகதொண்ளட இருக்க ளவண்டுமதில்ரலயதொ? 
பரடப்பதும் சகீரிய பங்களனிப்பு ததொளன. எழுதுளவதொளம என்ற எண்ணமும் என்னுள் அடிக்கடி 
ஏற்படுகதிறது என்பரதயும் நதொன் தசதொல்லதித்ததொன் ஆக ளவண்டும். எததிர்கதொலத்ததில் 
எப்ளபதொததொவது அது நடக்கலதொம். நடக்கதொமலும் ளபதொகலதொம்.

ளக. பதொலமுருகன்:ளக. பதொலமுருகன்: சதிங்கப்பூர் இலக்கதிய மதொற்றங்கள் குறதித்தும் இதற்கு 
முன் சதிங்கப்பூர் இலக்கதியம் எப்படி இருந்தது, அரத ஒரு பரடப்பதொளனியதொக நவீங்கள் எப்படிப் 
புரிந்துதகதொண்டீர்கள் என உங்கள் கருத்துகரளப் பததிவு தசய்வது (வவிமர்சனப் 
பதொர்ரவயதொகளவதொ அல்லது கட்டுரரையதொகளவதொ) மதிக முக்கதியம் எனக் கருதுகதிளறன். இது எந்த
நதிர்பந்தமும் நதிபந்தரனயும் இல்லதொத ஒரு பரடப்பதொளனியவிடம் இருக்க ளவண்டிய 
அக்கரறரய ளநதொக்கதிய எததிர்ப்பதொர்ப்பு. இரத தூக்கதி எறதிந்துவவிட்டு, அல்லது 
நதிரைதொகரித்துவவிட்டு, நதொன் தவறம் பரடப்பு மட்டுளம தசய்ளவன், என் பரடப்புகரள படித்துக்
தகதொண்டு இரு, அதுததொன் என் பங்களனிப்பு என ஒதுங்கதிக் தகதொள்வரத ஒரு பரடப்பதொளனியவின் 
சுதந்ததிரைம் என தசதொல்லதிக் தகதொள்ளலதொமதொ? இவ்வளவுததொன் ஒரு பரடப்பதொளனியவின் 
பங்களனிப்பதொ? உங்கரள ளநதொக்கதிய ளகள்வவியதொக எடுத்துக் தகதொள்ளதொமல் தபதொதுவதொகவும் 
பததிலளனிக்கலதொம்.

தஜயந்ததி சங்கர்: ஆமதொம். கண்டிப்பதொக, எததரதச் தசய்வததன்ற ளதர்ந்ததடுப்பது ஒரு 
பரடப்பதொளனியவின் சுதந்ததிரைம் ததொன்.

ளக. பதொலமுருகன்: அப்படிதயன்றதொல் ஒரு வதொசகனதொக அக்கரற சதொர்ந்துகூட ஒருவன் 
உங்கரளப் பதொர்த்து ஏன் இரதச் தசய்யவவில்ரல எனக் ளகட்கக் கூடதொததொ? அப்படிதயன்றதொல்
அது ஒரு பரடப்பதொளனி என்கதிற தங்களனின் அரடயதொளத்ததின் மூலம் நதிறவப்படும் அததிகதொரைமதொ?

தஜயந்ததி சங்கர்: எனக்குச் சதிரிப்பு ததொன் வருகதிறது. அததிகதொரைமும் இல்ரல ஒன்றமதில்ரல. 
என்ரனப் ளபதொன்ற ஒருவருக்கு ஏது நவீங்கள் தசதொல்லும் அததிகதொரைம் ளபதொன்ற சமதொச்சதொரைங்கள்?
எழுதப்பவிடிக்கதிறது, எழுதுகதிளறன். மற்றபடி, இலக்கதிய அரைசதியலதிதலல்லதொம் எனக்கு 
என்ரறக்குளம நதொட்டமதிருந்தததில்ரல.

ளக. பதொலமுருகன்: சரி, இப்படிக் ளகட்கதிளறளன, இப்தபதொழுது முன்னனிரலயவில் மதிக தவீவவிரைமதொக
எழுததிக் தகதொண்டிருப்பததொக உங்கரள ஒருவர் அரடயதொளப்படுத்தும் ளபதொது ( உங்கள் 
வதொசகரைதொகளவ இருக்கட்டும் - நவீங்கள் புத்தகத்ரத பவிரைசுரிப்பததொல் அரத அவன் வதொங்கதிப் 
படிக்கும் சந்தர்ப்பம் ஏற்பட்டு அந்த உரிரமயவில் உங்களனிடன் ரவக்கப்படும் 

பததிவுகள்  ©   2020



56                                     பததிவுகள் 25 கட்டுரரைகள் (தததொகுததி மூன்ற)

ளகதொரிக்ரகயதொக) அளத அக்கரற சதொர்ந்து ஏன் தஜயந்ததி சங்கர் சதிங்கப்பூர் இலக்கதியங்கரள 
வவிமர்சனம் தசய்யக் கூடதொததொ எனக் ளகட்பது உங்களனின் சுதந்ததிரைத்ரதச் சதிரதத்துவவிடுமதொ?

தஜயந்ததி சங்கர்: இல்ரல. கண்டிப்பதொக இல்ரல. நதொன் அந்த அர்த்தத்ததில் தசதொல்லவவில்ரல.
நவீங்கள் குறதிப்பவிடும் வதொசகர் அவ்வதொற என்னனிடம் ததொரைதொளமதொகச் தசதொல்லலட்டுளம. அரதத் 
தவதறன்ற நதொன் தசதொல்ளவனதொ? ஆனதொல், ஏற்பதும் எப்ளபதொது தசயல்படுத்துவது 
ளபதொன்றவற்ரறத் தவீர்மதொனனிக்கும் உரிரம என்னுரடயததன்ற மட்டும் ததொன் தசதொல்கதிளறன். 
நவீங்கள் குறதிப்பவிடும் அக்கரறகள் என்னனிலும் உண்டு. அளத கதொரைணத்துக்கு ததொன் உங்களனின் 
இந்த உரரையதொடலுக்கு நதொன் இரசந்து இப்ளபதொது பததிலளனிக்கதிளறன்.

எப்ளபதொது எரதச் தசய்வது என்ற முடிதவடுக்க பரடப்பதொளனிக்குத் ததரியும். தசதொல்லப் 
ளபதொனதொல், ததரிந்ததிருக்க ளவண்டும். இப்ளபதொது இரத எழுது அப்ளபதொது அரத எழுததொளத 
என்ற ஒரு பரடப்பதொளனிரயச் தசதொல்ல யதொருக்கும் உரிரமயவில்ரல என்ற ததொன் 
தசதொன்ளனன்.

சதிங்கப்பூர் வரைலதொறம் வளர்ச்சதியும் ஏற்கனளவ சதிலரைதொல் எழுதப்பட்டிருக்கதிறது. இருப்பவினும், 
ளபதொததிய ஆழமதில்லதொததிருக்கதிறததன்றம் அப்படிளய சதிறப்பதொக எழுதப்பட்டிருப்பவினும் சுய 
தவறப்பு வவிருப்புகரளயும் மனததில் ரவத்து எழுதப்பட்டததன்றம் பல்ளவற 
வவிதமதொக தபரும்பதொன்ரமளயதொரைதொல் இங்ளக பரைவலதொக கருதப்படுகதிறது.

துரைததிருஷ்டவசமதொக, பரடப்புகரளச் சரியதொன முரறயவில் சகீர்தூக்கதிப் பதொர்க்கக் 
கூடியவர்களுக்கு ஆய்வு/வவிமரிசனப் பதொர்ரவயவில் வவிருப்பமதிருப்பததில்ரல. பதொர்ரவயும் 
வவிருப்பமும் இருப்பவருக்ளகதொ மற்ற வவிஷயங்கரளதயல்லதொம் புறந்தள்ளும் 
மனமதிருப்பததில்ரல. இனனிளமலும் கூட சதிலர் சதிங்கப்பூர் இலக்கதியம் குறதித்தும் அதன் 
வரைலதொரறயும் வளர்ச்சதிரயயும் ளமலும் சதிறப்பதொக ஆய்ந்து எழுதலதொம். எழுதுவதொர்கள் என்ற
ததொன் எனக்குத் ளததொன்றகதிறது.

மூத்த பரடப்பதொளனி ஒருவரும் இளம்பரடப்பதொளனி ஒருவரும் ளசர்ந்து கூட்டு முயற்சதியதொக 
இரதச் தசய்ததொல் ளமலும் கதொத்ததிரைம் கதிரடக்கும் என்பது என் தனனிப்பட்டதததொரு கருத்து. 
குடுகுடுதவன்ற எரதயும் தசய்ததொல் அது பவிஞ்சதில் பழுத்ததுளபதொல ததொன் உருப்தபறம். 
அதுளபதொன்ற ஆய்வுகள் மதிகப்தபரிய அளவவில் வருடங்கள் எடுக்கக் கூடியரவ. சரியதொன 
சந்தர்ப்பமும் மனநதிரலயும் வதொய்க்கும் ளபதொது அததிக கதொல அவகதொசம் எடுத்துச் தசய்ய 
ஆரச. அல்லது, ளவற யதொரும் தசய்ததொலும் ஆளலதொசரனகளளதொ உதவவிகளளதொ தசய்யவும் 
நதொன் தயதொர்.

ளக. பதொலமுருகன்: யதொதரைல்லதொம் எழுததியவிருக்கதிரைதொர்கள்? எரவ/ஏன் அவர்களனின் வரைலதொற்றப் 
பததிவவில் நவீங்கள் குறதிப்பவிடும் ளபதொததொரமகள்? இரதக் கண்டறதிந்த பவிறகு இரத நதிவர்த்ததிக்க 
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ஏளதனும் மதொற்ற முயற்சதிகளனில் ஈடுப்பட்டீர்களதொ? அப்படி இல்ரலதயன்றதொல் ஏன் அப்படிச் 
தசய்ய முயற்சதிக்கவவில்ரல?

தஜயந்ததி சங்கர்: அவ்வதொற கதொததில் வந்து வவிழும் கருத்துக்களுக்கு எததிர்கருத்ளததொ ஒத்த 
கருத்ளததொ தசதொல்வததில் எனக்கு வவிருப்பமதில்ரல. ளமம்ளபதொக்கதொன எததிர்வவிரனகளனில் 
பயதனன்ன? நதொளன என் கருத்ரதச் தசதொல்லும் முன்னர் நுட்பமதொக ஆரைதொய்ந்த 
பவிறளக அதற்கதொன தருணம் வரும் ளபதொது என் கருத்ரதப் பததிளவன்.

ளக. பதொலமுருகன்: குறக்கதிடுவதற்கு மன்னனியுங்கள். அதற்கதொன தருணம் கூடிய 
வவிரரைவவிளலளய வந்துவவிடும். மளலசதிய தமமௌனம் இதழதில் முரனவர் ஸ்ரிலட்சுமதி எழுததிய 
குடிளயறதிகளனின் இலக்கதியம் குறதித்த வவிமர்சனக் கட்டுரரைரய ததொங்கள் கட்டதொயம் 
படிக்க ளவண்டும். பரிந்துரரைக்கதிளறன்.

தஜயந்ததி சங்கர்: சரி, கண்டிப்பதொக வதொசதிக்கதிளறன். இருப்பவினும், எரதயும் வதொசதித்ததுளம 
எததிர்வவிரனயதொற்றவததில்ரல என்ற ஒரு தகதொள்ரக எனக்குண்டு. உடளன அதற்கு ஒரு 
எததிர்ளகள்வவி ளபதொட ளவண்டதொம் என்பதற்கதொகளவ இரதச் தசதொன்ளனன். அதற்குக் 
கதொரைணங்கள் இரைண்டு. ளகதொபத்ததிளலதொ எரிச்சலதிளலதொ இருக்கும் ளபதொது எததிர்வவிரனயதொற்றவது 
கூடதொததன்பததொல். இரைண்டதொவது, நதொன் எததிர்வவிரனயதொற்றப் ளபதொகும் வவிஷயத்துக்க எததிர் 
கருத்ரத துல்லதிய சதொன்றகளுடனும் பவிரழயற்ற ஆததொரைத்துடனும் அணுக 
ளவண்டும் என்ற நதிரனப்பது ததொன். அவ்ளளதொ ததொன்.

பல வருடங்களதொக எழுததிக் தகதொண்டிருக்கும் எந்ததவதொரு பரடப்பதொளனியும் மதிக இயல்பதொக 
வந்து நதிற்க ளவண்டிய இடம் ததொன் நவீங்கள் தசதொல்லும் அதுளபதொன்ற ஆய்வுகள். 
பரடப்பூக்கம் அரமயப்தபறம் கதொலங்களனில் தமதொழதியதொக்கம் தசய்வது வதொசதிப்பது 
ளபதொன்றவற்ரறக் கூட தவவிர்த்து வவிட்டு புரனவுகள் எழுதுவததில் ததொன் நதொன் கவனம் 
தசலுத்துளவன். தபதொதுவதொக, அதுததொன் சரியும் கூட என்ற நதிரனக்கதிளறன்.

ளக. பதொலமுருகன்: தங்களனின் எழுத்து சதொர்ந்து, சதிங்கப்பூர் வதொழ்வவியரலயும் அதன் 
பவின்புலத்ரதயும் எப்படிதயல்லதொம் பரடப்பதொக்கதியவிருக்கதிறவீர்கள்? இது குறதித்து வவிமர்சனங்கள்
எழுந்துள்ளனவதொ?

தஜயந்ததி சங்கர்: சதிங்கப்பூரரையும் அதன் பவின்புலத்ரதயும் நதொன் உள்வதொங்குவதற்கு ஒரு 
வரகயவில் கதொரைணமதொன எனது இளரமப் பருவத்ரதக் குறதித்து தகதொஞ்சம் தசதொல்ல 
ளவண்டியவிருக்கதிறது. சதிறவயது முதளல ஒரிஸதொ, தமதிழ்நதொடு, கர்நதொடகதொ, ளமகதொலயதொ 
ளபதொன்ற பல்ளவற மதொநதிலங்களனில் வதொழ்ந்தவளதொன நதொன் அததிகமதொக ஒளரை ஊரில் 
வசதித்தததன்பது சதிங்கப்பூரில் ததொன்.
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1990ல் இங்கு வந்ததுளம ஊரரை உள்வதொங்க எனக்தகதொரு சதிரைமமும் இருந்தததில்ரல. நதொன் 
பதொர்த்த பல்ளவற இடங்களனிலதிருந்து ளவற பட்டிருந்த ளபதொததிலும் நூலகம் தவவிர்த்து 
ளவதறததிலும் எனக்குப் தபரிய பவிரைமதிப்புகள் இருந்தததில்ரல. இங்கு எனக்கு மதிக 
இயல்பதொன ஆரைம்பமும் வதொழ்வும் அரமந்துவவிட்டது. 2-4 ஆண்டுகளுக்தகதொரு முரற பல 
இடப்தபயர்வுகள் கண்டிருந்த என் சதிறவயததில் புது ஊர்களுக்குப் ளபதொனதும் அங்ளக 
சூழரலக் கூர்ந்து கவனனித்து உள்வதொங்குவததன்பது ஒருவவித பயவிற்சதியதொகளவ 
என்னனில் படிந்து ளபதொயவிருக்கதிறது. அதனதொளலளய என்னுரடய பதொர்ரவ அததிகமும் சமூகம் 
சதொர்ந்தததொக அரமந்துள்ளரதயும் என்னதொல் அவததொனனிக்கமுடிகதிறது. நதொதனதொரு தபண் என்ற 
கதொரைணத்ததொல், சதில ளவரளகளனில் என் பரடப்புகளனில் தபண் அல்லது தபண்ணவியக் குரைலும் 
ஒலதிப்பதுண்டு என்பரதயும் நதொன் மறப்பதற்கதில்ரல.

எல்லதொப் பரடப்பதொளனிகரளயும் ளபதொல ளகட்டதும் கண்டதும் உணர்ந்ததுமதொன மனரத 
தநருட ரவக்கும் நதிகழ்வுகள் மற்றம் வவிஷயங்கரளத் ததொன் 'ததிரரைகடளலதொடி', 'ஈரைம்', 'பவின் 
சகீட்', 'தம்மக்கள்', 'நதொளலகதொல் டதொலர்', ளபதொன்ற எனது பல சதிறகரதகளனிலும் 'மனப்பவிரிரக', 
'தநய்தல்' ளபதொன்ற நதொவல்களனிலும் எழுததியவிருக்கதிளறன். உள்ளூர் ஆங்கதில நதொளனிதழதில் 
வதொசதித்த தசய்ததியவின் ததொக்கம் 'ளசரவ', 'நதொன் யதொர்?', 'ததிரைவவியம்', 'தபதொம்ரம', 'மழரலச் 
தசதொல் ளகளதொதவர்' ளபதொன்ற எனது ளவற சதில சதிறகரதகளுக்கதொன உந்து 
சக்ததியதொகதியவிருக்கதின்றன. இவற்றடன், வவிடுமுரறக்கு இந்ததியதொவுக்குப் ளபதொகும் ளபதொது 
ஏற்படும் என் அனுபவங்கள் ததொன் 'எழுபது ரூபதொய்', 'கடவுச்சகீட்டு' ளபதொன்ற சதில 
சதிறகரதகளதொகதின.

தபரும்பதொலும் ளநர்மரறயதொன வவிமரிசனங்கரளளய எததிர்தகதொண்டிருக்கதிளறன். 
வவிமரிசனங்கள் பல எழுதப்பட்டிருக்கதின்றன. உள்ளூரில் தபரும்பதொலும் முரறயதொன 
வவிமரிசனமதொக அல்லதொமல் வதொய்வதொர்த்ரதயதொகவும் சதொததொரைண மதின்னஞ்சலதிலும் 
கதிரடத்தரவ ததொன். நதிரறய ளபர் புரனவுகளனில் சதிங்கப்பூரரை இதுவரரை யதொரும் இத்தரன 
சதிறப்பதொகச் தசதொன்னததில்ரல என்தறல்லதொம் கூட வவியந்து தசதொன்னதுண்டு. ஆனதொலும், ஒரு 
சதிலர் வவிததிவவிலக்குகரள எழுதுவததொகவும் சதிங்கப்பூரரைப் பற்றதி தவறதொக எழுதுவததொகவும் 
வவிமரிசதிப்பதுண்டு. ஆனதொல், பரைவலதொன தததொடர்ந்த வதொசதிப்பவிருப்ளபதொர் தபரும்பதொலும் என்ரனச்
சரியதொகளவ வதொசதிக்கதிறதொர்கள்.

ளக. பதொலமுருகன்: சமூகக் கட்டுரரைகள் என வரும்ளபதொது சதிங்கப்பூரில் வசதிக்கும் தமதிழ் 
சமூகமும் ஒரு சமூகம் ததொளன? சதிங்கப்பூரில் இருக்கக்கூடிய அசல் சதிங்கப்பூர் தமதிழர்களனின்
சமூகம் தனது சுய கலதொச்சதொரைத் தளத்ததில், இலக்கதியத் தளத்ததில் எப்படி 
இயங்கதிக் தகதொண்டிருப்பததொக அவததொனனிக்கதிறவீர்கள்?

தஜயந்ததி சங்கர்: இந்த இரைண்டு தளத்ததிலும் பல வருடங்கதொளதொக நதொன் தததொடர்ந்து 
அவததொனனித்து வந்தரவ ஏரைதொளம். இருப்பவினும், சுருக்கமதொக சதிலவற்ரற மட்டும் 
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தசதொல்லலதொம்.

முன்தபல்லதொம் குடி, சூது, குற்றச்தசயல் ளபதொன்ற பல்ளவற கதொரைணங்களுக்கதொக சதிரறவதொசம்,
மணவவிலக்கு ளபதொன்ற கதொரைணங்களுக்கதொக உரடந்த குடும்பங்களும் சதிதறதிய குடும்பங்களும் 
சதிங்கப்பூரின் தமதிழ்ச் சமூகத்ததில் அததிகமதிருந்தன. இதனதொல், பததின்பருவத்து தமதிழ் மதொணவர் 
பள்ளனிப்படிப்ரப நதிறத்ததிவவிடுவதும் முன்பு அததிகம் இருந்து வந்தது.

கடந்த பல வருடங்களதொக வவிழதிப்புணர்வும் தபதொருளுதவவியும் உளவவியல் ஆளலதொசரன/சட்ட 
ஆளலதொசரன ளபதொன்ற பல்ளவற வழதிகளனிலும் சதிண்டதொ (SINDA) மதிகச்சகீரிய முரறயவில் 
இந்ததியச் சமூகத்துக்கு உதவவி வருகதிறது. இந்ததியக் குடும்பங்கள் உரடயதொமலும் 
சதிரதயதொமலும் ளபணப்பட்டதொல் இந்ததியச்சமூகம் ளமம்படும் என்ற நுண்ணவிய சூத்ததிரைத்ததின் 
அடிப்பரடயவில் மதிகமதிகச் சதிறப்பதொக இயங்கதி சமூகத்ததில் குறகதிய கதொலத்ததிளலளய மதிகப் 
தபரும் மதொற்றங்கரளக் தகதொணர்ந்தது சதிண்டதொ. அதனதொல், தபரும்பதொன்ரமயதொன இந்ததியர்கள்
ஒரு சததொப்தத்ததிற்கு முன்னதொல் இருந்தரதவவிட வதொழ்வவில் ளமம்பட்டு வருகதிறதொர்கள். 
ஒட்டுதமதொத்தமதொனதததொரு பதொர்ரவயவில் ததொன் நதொன் இரதச் தசதொல்கதிளறன்.

சதிண்டதொ குறதித்த ஒரு கட்டுரரை நதொன் சதில வருடங்களுக்கு முன்னர் எழுததியதுண்டு. 
'வதொசதிப்புக் கலதொசதொரைம்' என்ற நூலகம் மற்றம் நூலகச் தசயல்பதொடுகள் குறதித்தும் ஒரு 
கட்டுரரையும் எழுததியவிருக்கதிளறன். 'சதிங்கப்பூரில் தமதிழ்' என்ற ளவதறதொரு கட்டுரரைரயச் 
சதில ஆண்டுகளுக்கு முன்பு எழுததிளனன். இக்கட்டுரரைகள் தமதிழக அச்சு ஊடகங்களனிலும் 
பவின்னர் இரணயத்ததிலும் தவளனியதொகதியுள்ளன.

இலக்கதியத்தளத்ததில் தசதொல்ல ளவண்டுமதொனதொல், கடந்த பத்ததிருபததொண்டுகளதொக 
பரடப்புகளனின் பரடப்பதொளனிகளனின் எண்ணவிக்ரக கூடியுள்ளது. அடுத்தடுத்த தளத்துக்கு 
பரடப்புகரள ளமம்படுத்ததித் தம்ரம வளர்த்ததடுக்க ஆர்வம் கதொட்டும் பரடப்பதொளனிகளனின் 
எண்ணவிக்ரக குரறதவன்றளபதொததிலும் இருக்கதிறதொர்கள் என்பரத மறப்பதற்கதில்ரல. ஆனதொல்,
இவர்களனிலும் ளபதொததிய தததொடர் வதொசதிப்பவில்லதொத பரடப்பதொளனிகளள இவர்களனில் அததிகம் 
என்பது அக்கரறக்குரியது. தததொடர்ச்சதியதொன வளர்ச்சதிக்கு அதுவும் முக்கதிய தரட என்ற 
கருதுகதிளறன். இலக்கதியம் தததொடர்பதொன முடிவுகள் எடுக்கும் உயர்பதவவிகளனில் இருப்ளபதொரில் 
தபரும்பதொன்ரமளயதொர் சமகதொல இலக்கதியப் ளபதொக்குகரள அறதியதொததிருப்பது இன்தனதொரு 
முக்கதிய அக்கரறக்குரிய வவிஷயம்.

வதொசதிப்புக்கதொன நூலக வதொரியத்ததின் வதொசதிப்பு இயக்கங்கள் நதியதொயமதொகக் தகதொண்டு வந்ததிருக்க
ளவண்டிய மதொற்றங்கரள தமதிழ்ச்சமூகத்ததில் தகதொண்டு வரைவவில்ரலளயதொ என்ற அக்கரற 
எப்ளபதொதுளம என்னனில் இருந்து வருகதிறது. ஏதனனனில், இரளயரில்/மதொணவர்களனில் புததிய 
வதொசகர்கள் அததிகளபர் உருவதொகவவில்ரல. அது மட்டும் நடந்ததொல், இயல்பதொகளவ சரியதொன 
இலக்கதிய எததிர்கதொலம் உருவதொகதிவவிடும்.

பததிவுகள்  ©   2020



60                                     பததிவுகள் 25 கட்டுரரைகள் (தததொகுததி மூன்ற)

எழுதுளவதொரிரடளய, பணப்பரிசு அறதிவவிக்கப்பட்டதொல் மட்டுளம ளபனதொரவ எடுக்கும் 
ளபதொக்குகளும், ஒரு கட்டத்துடன் ததிருப்ததிளயற்பட்டு வவிட்டததொளலதொ இல்ரல ளவற 
கதொரைணங்களதொளலதொ பரடப்பவில் ளமம்பதொடு குறதித்த முரனப்புகளனின்றதி உரறந்துவவிடுதலும் 
கதொணதொமல் ளபதொனதொல் இன்னும் கூட நல்லது நடக்கும்.

அரடயதொள, இலக்கதிய மற்றம் குழு அரைசதியலதில் இருக்கும் ஈடுபதொட்டில் தவறம் கதொல்பங்கு 
நல்ல பல பரடப்புகரள உருவதொவததிலும் அவற்ரற ளமலும் ளமம்படுத்ததி 
வளர்த்ததடுப்பததிலும் இருந்ததொளல ளபதொதுமதொனது. சதிங்கப்பூர் தமதிழதிலக்கதியத்ததின் 
வளர்ச்சதிக்கு உத்ததிரைவதொதம் கதிரடத்துவவிடும். இதற்தகல்லதொம் இப்ளபதொரதக்கு ஆரச மட்டும் 
ததொன் படலதொம். மதொற்றங்கள் ஏற்படுமதொ என்ற கதொலம் ததொன் பததில் தசதொல்ல ளவண்டும்.

ளக. பதொலமுருகன்: சதிங்கப்பூர் நவவீன இலக்கதியங்கள் வதொசதித்ததுண்டதொ? அததில் ஏததொவது 
பவிரைதொந்ததிய பததிவுகள் குறதித்த பரடப்புகள் உள்ளனவதொ?

தஜயந்ததி சங்கர்: கண்டிப்பதொக இருக்கதின்றன. சதிங்கப்பூர் நவவீன இலக்கதியங்கரள கூடிய வரரை
ளதடி வதொசதிக்கதிளறன். பரடப்புகள் சதிலவற்றதில் சதிங்கப்பூரின் வதொழ்வவியல் கூறகள் கதொணக் 
கதிரடப்பதுண்டு. குறதிப்பவிட்டு தசதொல்ல ளவண்டுதமன்றதொல், இந்ததிரைஜதித்ததின் 'உள்வரைம்பு', 
லததொவவின் 'பயணம்', எம்.ளக.குமதொரின் 'மஹதொல் சுந்தர்', சதிவஸ்ரீயவின் 'தபதொழப்பு', சதித்ரைதொ 
ரைளமஷதின் 'பறரவப் பூங்கதொ', சு.ரைளமஷதின் 'கண்டரடதல்', தஜயந்ததி சங்கரின் 'ளதநவீரைம்' 
ளபதொன்ற பல சதிறகரதகளும் சதிங்கப்பூர் வதொழ்ரவயும் களத்ரதயும் தகதொண்டததொக 
இருக்கதின்றன. அரடயதொள அரைசதியலதிலதிருந்து வவிலகதி நதின்ற வதொசதித்ததொல் கதிரடக்கக் 
கூடியரவ இரவ. ளமலும் சதில சதிறகரதகள் கண்டிப்பதொக இருக்கும். வடிவ மற்றம் உத்ததி 
சதொர்ந்த பவிரைக்ரஞைகள் சதிலவற்றதில் இல்லதொததிருக்கலதொம். ஆனதொல், நவீங்கள் தசதொல்லும் 
பவிரைதொந்ததியக் கூறகள் அந்த சதிலவற்றதில் கண்டிப்பதொக இருக்கும்.

ளக. பதொலமுருகன்: ளமற்குறதிப்பவிட்ட பததிலதில் நவீங்கள் தகதொடுத்தரத, இப்தபதொழுது 
நரடமுரறயவில் இருக்கும் அரடயதொள அரைசதியலதின் மததிப்பயீடுகளளதொடு அணுகதினதொல், 
தஜயந்ததி சங்கர் முன்தமதொழதியும் அத்தரன ளபரும் குடிப்தபயர்ந்து இங்கு எழுததிக் 
தகதொண்டிருக்கும் இலக்கதியவதொததிகள். அவருரடய வதொசதிப்பு மதிக குறகலதொக தமதிழக 
பவின்புலமுரடய பரடப்பதொளனிகரளளய பவின்னனனியதொகக் தகதொண்டு வருகதிறது. சதிங்கப்பூர் 
பரடப்பதொளனிகரள அவர் அரடயதொளம் கதொணவவில்ரலயதொ அல்லது நதிரைதொகரித்துவவிட்டதொரைதொ? 
அல்லது சதிங்கப்பூர் அசல் இலக்கதியவதொததிகள் நவவீன இலக்கதியளம பரடப்பததில்ரலயதொ? 
இப்படிப்பட்ட வவிமர்சனங்கள் எழக்கூடும் என நதிரனக்கதிளறன். இரத எப்படி எததிர்க் 
தகதொள்வவீர்கள்?

தஜயந்ததி சங்கர்: எந்ததவதொரு ளநதொக்கத்துடளனதொ பவின்புலச் சதிந்தரனயுடளனதொ நதொன் 
பட்டியலதிடளவயவில்ரல. சட்தடன்ற சமமீபத்ததில் வதொசதித்த, நதிரனவவிலதிருக்கும் ஆக்கங்கரளத் 
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ததொன் தசதொன்ளனன். நதொன் பட்டியலதிட்டது நவீங்கள் ளகட்டதற்கதிணங்க சதிங்கப்பூரின் 
வதொழ்வவியல் கூறகள் கதொணக் கதிரடக்கும் ஒரு சதில ஆக்கங்கரள. ஆனதொல், நவீங்கள் பதொர்ப்பது
பரடப்பதொளனிகரளயும் அவர்களனின் மமீது ததிணவிக்கப்படும் அரடயதொளத்ரதயும்.

ளக. பதொலமுருகன்: என்ரன ளநதொக்கதிய ளநரைடியதொன வவிமரிசனமதொக இருக்கதிறளத இது,.. 
எனக்கு எந்த வவிதத்ததிலும் அரடயதொள அரைசதியலதின் மமீது உடன்பதொடு கதிரடயதொது. 
எப்தபதொழுதும் அது குறதித்த எததிர்வவிரனத ததொன் என்னனிடம் உண்டு. முக்கதியமதொக இந்த 
உரரையதொடரல உங்களுடன் நதொன் நடத்தும் ளநதொக்களம சதிங்கப்பூரில் நதிலவவி வரும் 
குடிளயறதிகளனின் இலக்கதியம் என்கதிற மனப்பதொவத்ரத உரடக்க ளவண்டும் என்பளத.

தஜயந்ததி சங்கர்: (சதிரித்துக் தகதொண்ளட) இல்ரலயவில்ரல. இங்ளக நவீங்கள் என்ற குறதிப்பளத 
அது ளபதொலப் பதொர்க்கப் ளபதொகதிறவர்களுக்கும் ததொளனதயதொழதிய குறதிப்பதொக உங்கரள மட்டும் 
அல்ல,..

சதிங்கப்பூரின் வதொழ்வவியல் கூறகள் கதொணக் கதிரடக்கக்கூடிய பரடப்புகள் (நதொன் 
வதொசதித்தததிளலளய) இன்னும் இருக்கதின்றன என்பரத மமீண்டும் ஒருமுரற இங்ளக 
வலதியுறத்துகதிளறன்.

பதொததிக்கு பதொததி தபண் பரடப்பதொளனிகள் என்ற கூடத்ததொன் இரத வதொசதித்துவவிட்டு ளவற 
யதொரைதொவது தசதொல்வதொர்கள். இரதளய ளவதறதொருவர் ளவதறதொரு வரகயவில் அவரைது இஷ்டம் 
ளபதொல வதொசதித்துச் தசதொல்வதொர்.

சமமீபத்ததில் வந்தவர்கள் எழுததியவிருக்கும் சதிறகரதகளனில் சதிங்கப்பூர் வதொழ்க்ரக 
இருக்கதிறததன்ற ளபதொததிலும் அது வந்ளதறதி/குடிதபயர் இலக்கதியமதொகதிவவிடுவது துரைததிருஷ்டம் 
ததொன். ளவதறன்ன தசதொல்வது? எங்களுக்கு பரடப்பு முக்கதியமதில்ரல, பரடப்பதொளனியவின் மமீது 
பூசப்பட்டிருக்கும் அரடயதொளம் ததொன் முக்கதியதமன்ற அடம்பவிடித்ததொல் என்ன ததொன் தசய்ய 
முடியும்? சதொததிய மளனதொபதொவத்துக்கு நதிகரைதொக நதொன் இரதப் பதொர்க்கதிளறன். எல்ளலதொருளம 
அப்படியவில்ரல. ஆனதொல், தபரும்பதொலும் அப்படித் ததொன் இருக்கதிறதொர்கள்.

சுருங்கதி வரும் இன்ரறய உலகதில் இவ்வதொறதொன அரடயதொளங்களுக்குப் தபதொருளள இல்ரல 
என்பது ததொன் நதொன் தசதொல்வது. இரதப் புரிந்து தகதொள்ளதொதவர்கரள ஒன்றளம தசய்ய 
முடியதொது. இன்னும் பத்ததிருபததொண்டுகளனில் இளத ஆட்கள் ஒத்துக் தகதொள்வதொர்களதொக 
இருக்கும். சகீனர்கரளப் ளபதொலளவ தமதிழர்கள் எல்ளலதொருளம இந்தத் தவீவுக்கு 
வந்ளதறதியவர்கள் ததொன் என்பரத ஏளனதொ மறந்து ளபதொகதிறதொர்கள்.

பரடப்ரபக் தகதொண்டு ததொன் வரகப்படுத்துதல் ளவண்டும்; பரடப்பதொளனிரய ரவத்தல்ல 
என்பளத என் கருத்து. பரடப்பதொளனியவின் அடிப்பரடயவில் என்பது வரகப்படுத்துதல் மதிகச் 
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சதிறதியதததொரு இலக்கதியப் பரைப்ரபக் தகதொண்டிருக்கும் சதிங்கப்பூர் இலக்கதியத்துக்கு 
சதொதகமதொக இருக்கதொததன்பளத என் அக்கரற. அரடயதொள அரைசதியல் ஆகதிய அரனத்ரதயும் 
கடந்து ததொன் என்ரனப் ளபதொன்ற பலரும் இயங்கதி வருகதிளறதொம். இனனியும் இயங்குளவதொம். 
எங்கள் பரடப்புகள் சதிங்கப்பூர் தமதிழதிலக்கதியத்துக்கதொன பங்களனிப்பதொகளவ 
தததொடர்ந்து அரமயும்.

ளக. பதொலமுருகன்: என்னுரடய எததிர்வவிரனயும் இங்கதிருக்கும் ஒரு புள்ளனியவின் 
ததிருப்ததியவின்ரமயதொல் ததொன் தவளனிப்படுகதிறது.

தஜயந்ததி சங்கர்: சரி. சந்ளததொஷம். நல்லதததொரு துவக்கம் ததொன் இது. அதுவும் 
உள்ளனிருந்தல்லதொமல் தவளனியவிலதிருந்து உங்கரளப் ளபதொன்ற ஒருவரிடமதிருந்து வரும் 
தசதொற்கள் என்ற வரகயவில்,..

ளக. பதொலமுருகன்: வவிஷயத்துக்கு வருளவதொம்,.. நவீங்கள் தசதொல்வது ளபதொல அவ்வதொற கடந்து 
வந்துவவிடுவததில் ஒரு சுயநலம் ததன்படுகதிறது.

தஜயந்ததி சங்கர்: இல்ரல. நதிச்சயமதொக இல்ரல. அவ்வதொறதொன ஒன்ரறப் பவிடித்துத் தததொங்கதிக்
தகதொண்டு பவிலதொக்கணம் ரவப்பததில் எனக்கு வவிருப்பமதில்ரல என்றம் சரியதொகப் 
புரிந்துதகதொள்ளக் கூடியவர்கள் குரறவதொக இருக்கும் சூழலதில் சண்ரடகளதொல் ஒரு 
பயனுமதில்ரல என்றம் ததொன் தபதொருள். குறக்கதிட்டதற்கு மன்னனியுங்கள்.

ளக. பதொலமுருகன்: நதொன் தசதொல்ல வந்தது,.. அரடயதொள அரைசதியல் என்கதிற கதிருமதி நதொரள 
உங்கரளப் ளபதொல வரும் அடுத்த பரடப்பதொளனிரயப் பதொததிக்குளம. . அரதப் பற்றதி என்ன 
கவரல என்ற எண்ணமதொ? அரடயதொள அரைசதியரல முன்தனடுப்பவர்களுடன் 
வவிவதொததிக்கவும் அந்த அரடயதொள அரைசதியரல தகர்க்கவும், அரத அந்தக் கதொலத்ததிளலளய 
சந்ததிக்கும் ஒரு பரடப்பதொளனி தவறமளன அரதக் கடந்து ளபதொய்வவிடலதொமதொ?

தஜயந்ததி சங்கர்: இதுகுறதித்து தவளனிப்பரடயதொக இதுவரரை எங்ளகயும் யதொரும் சர்ச்ரசயதொக 
எழுப்பவவில்ரல. பதொததிக்கப்பட்ட என்ரனப் ளபதொன்ற இன்னும் சதிலர் உட்பட. 
தவளனிப்பரடயதொக இப்ளபதொது ததொன் எழுந்ததிருக்கதிறது. இதுவரரை, முதுகுக்குப் பவின்புறத்ததில் 
ளபசதிக் தகதொண்டும் பூடகமதொகளவ தசயல்களனிலும் முடிவுகளனிலும் மட்டுளம கதொட்டிக் 
தகதொண்டிருந்ததொர்கள். தபதொதுவதொகளவ என் முன்னதொல் 'அப்படிதயதொன்றம் இல்லதொத' பதொவரன 
கதொட்டுளவதொர் மத்ததியவில் நதொனும் 'ஒன்றம் இல்லதொத பதொவரன'யுடன் ளவடிக்ரக 
பதொர்த்துக் தகதொண்டிருந்ளதன்.

இன்தனதொன்றம் தசதொல்லளவண்டியவிருக்கதிறது. கவனங்களும் அங்ககீகதொரைங்களும் ஒரு 
குறதிப்பவிட்ட பரடப்பதொளனியவின் மமீது கவவியும் தருணங்களனில் முன்ரபவவிட அததிக தவீவவிரைம் 
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தகதொள்கதிறது நவீங்கள் தசதொல்லும் இவ்வரைசதியல்; சதிந்ரதயவில், தசயல்களனில், 
அணுகுமுரறகளனில், அவததொனனிப்பவில். தவற்றதிரய மட்டுளம பதொர்க்கும் இவ்வரைசதியல்வதொததிகள்
அந்த தவற்றதியவின் மமீதும் அளத அரடயதொளத்ரதத் தம் தசமௌகரியத்துக்கு ததிருப்பவிப்ளபதொட்டுப் 
பதொர்க்கவும் ளபசவும் தயங்குவததில்ரல. இலக்கதிய அரைசதியல் ததொன் தம் ளதர்தவன்றதொன 
பவின்னர் அது அவர்களுக்கு மதிகச் சுலபமதொகவும் இயல்பதொகவும் வந்துவவிடுகதிறது.

சுருக்கமதொகச் தசதொல்ல ளவண்டுமதொனதொல், பரடப்பதொளனியவின் வழதியதொக பரடப்ரப அரடவதும் 
பரடப்பவின் வழதியதொக பரடப்பதொளனிரய அரடவதும் ளவறபட்டது. என் அனுமதொனத்ததில், 
சதிங்கப்பூரின் இலக்கதிய உலகதின் இன்ரறய நதிரலயவில் பவின்னது ததொன் ஏற்றது. 
சதிங்கப்பூர் தமதிழதிலக்கதியத்துக்கு தரைதொம்ப ஆளரைதொக்கதியமதொனதும் கூட.

ஒரு பரடப்ரப அரைசதியலதின்றதி அணுக முடியும் என்ற அடிப்பரட வவிஷயம் அறதிந்ளததொர் 
இங்கு மதிகக் குரறவு. அளதளபதொல வவிமரிசனத்ரதச் சரியதொகப் பதொர்ப்ளபதொரும் ததொன். 
இவ்வவிரைண்டு புறமும் அணுகுமுரறகளனில் நல்ல மதொற்றங்கள் அரடந்ததொல் நவீங்கள் 
தசதொல்லும் வவிமரிசனக் கட்டுரரைகள் மற்றம் ஆய்வுகள் மதிகவும் ளமம்பட்டததொக அரமயும். 
அளத ளபதொல, எழுதப்பட்ட அவ்வதொறதொனவற்ரற எந்த ஒரு அரைசதியல் கண்ணதொடியும் 
ளபதொடதொமல் பதொர்க்கவும் கற்க ளவண்டியவிருக்கதிறது. இவ்வதொறதொன குரறபதொடுகள் 
எங்குமுள்ளது ததொன் என்றதொலும் இவ்வவிஷயங்களனில் சதிங்கப்பூர் தமதிழதிலக்கதியம் ளபதொக 
ளவண்டிய தூரைம் மதிக அததிகம் என்ற தபரும்பதொன்ரமளயதொர் ஒப்புக்தகதொள்வர். ஒப்புக் 
தகதொள்ளதொவவிட்டதொலும் அதுளவ நதிதர்சனம். சதிங்கப்பூர் தமதிழதிலக்கதியத்ததில் அவ்வதொறதொன 
ததிரசயவிதலதொரு நல்ல துவக்கத்ரதயும் வளர்ச்சதிரயயும் உங்கரளப் ளபதொலளவ நதொனும் 
ஆர்வத்துடன் எததிர்பதொர்த்ததிருக்கதிளறன்.

ளக. பதொலமுருகன்: சரி. உள்நதொட்டு எழுத்ததொளர்கள் தமதிழகத்ததிலதிருந்து வந்ததிருக்கும் 
எழுத்ததொளர்களனின் எழுத்துகரள பரடப்புகரள எப்படி அணுகுவததொக நதிரனக்கதிறவீர்கள்? 
ஒருவரக அன்னனிய பதொர்ரவ வவிழுவததொக ஏளதனும் அரடயதொளங்கள்?

தஜயந்ததி சங்கர்: சமமீபத்ததில் உள்ளூரில் இருவரிடம் இருளவற இடங்களனில் ஒளரை தபதொருள் 
தரும் ளகள்வவிரயச் சந்ததித்ளதன். “உங்களத் தமதிழக எழுத்ததொளரைதொப் பதொக்கறதொங்களதொ, இல்ல 
சதிங்கப்பூர் எழுத்ததொளரைதொப் பதொக்கறதொங்களதொ?”, என்ற என்னனிடம் ஒருவர் ளகட்டதொர். 
இத்தரனக்கும் ளகட்டவர் பரடப்புலரகக் குறதித்த பரிச்சயமதில்லதொதவரும் அல்ல. "நதொன் 
அந்த அரடயதொளங்கரள நதிரைதொகரிக்கதிளறன். பதொர்ப்பவர்கள் எப்படி ளவண்டுமதொனதொலும் 
பதொர்க்கட்டும். எனக்கு அவ்வதொறதொன அரடதமதொழதிகளனில் துளனிக்கூட நம்பவிக்ரகயவில்ரல", 
என்ற நதொன் பததிலதொகச் தசதொன்னரதப் புரிந்து தகதொண்டதொரைதொ என்பளத ததரியவவில்ரல. இந்தக் 
ளகள்வவிரயக் ளகட்டுக் ளகட்டு எனக்கு மதிகுந்த சலதிப்ளபற்பட்டுவவிட்டது. முன்தபல்லதொம் 
பதொர்ரவயதொல் ளகட்ட ளகள்வவிரய இப்ளபதொததல்லதொம் வதொய்ததிறந்ளத என்னனிடம் ளகட்கதிறதொர்கள்.
அதததொன்ற ததொன் வவித்ததியதொசம்.
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இன்தனதொருவர் இன்தனதொரு நதொளனில் அளத ளகள்வவிரயக் ளகட்டுவவிட்டு தததொடர்ந்து, "உங்க 
இலக்கதிய பங்களனிப்புக்கும் ததிறரமக்கும் நவீங்க இருக்க ளவண்டிய உயரைளம ளவறன்னு 
எல்லதொரும் ளபசதிக்கதிறதொங்க, உங்களுக்குத் ததரியுமதொ?", என்றம் தசதொன்னதொர். பவிறகு 
என் முகத்ரதளய கூர்ந்து பதொர்த்துக் தகதொண்டு, “கண்டுக்க ளவண்டிய யதொரரையும் ளபதொயவி 
கண்டுக்கதொத நவீங்க பதொட்டுக்கு உங்க ளபதொக்குல எழுததிட்டிருக்ககீங்கல்ல அதனதொல ததொன்னு 
பக்கத்ததில இருந்தவரு தசதொன்னதொரு”, என்ற தசதொல்லதி முடித்ததொர். இது ளபதொன்ற ளபச்சுக்கரள
எததிர்தகதொள்வததன்பது இப்ளபதொததல்லதொம் எனக்குப் பழகதிவவிட்டது.

அரடயதொள அரைசதியலுக்கு இன்தனதொரு சதிற சதொன்ற. சதிங்கப்பூர் தமதிழதிலக்கதிய உலகதின் ஒரு 
முததியவர் என்ரனக் கதொணுந்ளததொறம் கூடுதல் பணவிவுடன் வணக்கம் தசதொல்லதிவவிட்டு 
தவறதொமல், "நவீங்க இங்க வந்து எத்தன கதொலமதொச்சு?", என்ற ளகட்பதொர். ஒளரை 
மதொதத்ததில் மமீண்டும் சந்ததித்ததொலும் அளத ளகள்வவி. இப்ளபதொததல்லதொம் தூரைத்ததிலதிருந்து 
அவரரைப் பதொர்த்ததுளம பததில் தசதொல்லதவன்ற என் மனததில் ஆண்டுகரளக் கணக்கதிட்டு 
வவிடுகதிளறன்.

அன்னனியப்பதொர்ரவ குறதித்துக் ளகட்டீர்களனில்ரலயதொ,..... மனததில் இருக்கும் அவர்களனின் 
அந்தப்பதொர்ரவ ததொளன இம்மதொததிரியதொன அணுகுமுரறகரளத் ளததொற்றவவிக்கதின்றன? "ளவற 
ஏததொச்சும் தநனச்சுக்கதிடதொத. உன்ரனய நதொங்க இன்னமும் உள்ளூர் பரடப்பதொளனியதொ 
அங்ககீகரிக்கல்ல. ஏத்துக்கவுமதில்ல, புரிஞ்சதிச்சதொ?", என்பது ளபதொன்ற ஒரு நதிரனவூட்டல் ததொன்
அது. அல்லது, அவர்கள் ததொம் நம்புவரத நதொனும் நம்ப ளவண்டுதமன்பதற்கதொக எடுக்கும் 
பவிரையத்தனங்கள் என்றம் தகதொள்ளலதொம். இவ்வரக உளவவியல்கள் எனக்கு மதிக நன்றதொகளவ 
புரிந்துளபதொயவிருப்பததொல் நதொனும் தவறமன ஒரு பதொர்ரவயதொளரைதொக மட்டுளம ளவடிக்ரக 
பதொர்த்துக் தகதொண்டிருப்ளபன்.

நதொன் எழுதுவது எந்ததவதொரு அரடயதொளத்ததிற்கதொகவும் இல்ரல என்பரத மமீண்டுதமதொரு 
முரற பததிய வதொய்த்த சந்தர்ப்பமதொக இரதக் கருதுகதிளறன். எனக்கதொன மனத் ததிருப்ததிக்கு 
மட்டும் ததொன் நதொன் எழுதுவது. சதிங்கப்பூரில் எழுத ஆரைம்பவித்தததொலும் நவீண்ட 
கதொலமதொக இங்ளக வதொழ்வததொலும் சதிங்கப்பூரரை எழுதுகதிளறன் என்பதும் மதிக இயல்பதொக 
அரமந்ததததொரு வவிஷயம்.

ளக. பதொலமுருகன்: சதிங்கப்பூர் இலக்கதிய வரைலதொற ஆய்ந்து எழுதப்பட ளவண்டுமதொனதொல், 
நவீங்கள் பரிந்துரரைக்க நதிரனக்கும் அந்த மூத்த இரளய பரடப்பதொளனி யதொரைதொக இருக்கலதொம்? 
குடிப்தபயர்வு இலக்கதியவதொததியதொ அல்லது சதிங்கப்பூர் அசல் இலக்கதியவதொததிகளதொ? 
இவர்களுக்குள் இறக்கமதொக இருக்கும் பவிரைதொந்ததிய அரைசதியல் இதற்கு இடம் தகதொடுக்குமதொ?

தஜயந்ததி சங்கர்: நதொன் பரிந்துரரைக்கும் மூத்தவர் மதொ.இளங்கண்ணன், நதொ.ஆண்டியப்பன், 
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பவி.கதிருஷ்ணன், இரைதொம. கண்ணபவிரைதொன், கமலதொளதவவி அரைவவிந்தன், முரனவர். ஸ்ரீ லட்சுமதி 
ஆகதிய அறவரில் ஒருவரைதொக இருக்கலதொம். ஒருவர் என்றதில்ரல ஒன்றக்கு 
ளமற்பட்டவரைதொகக் கூட ளசரைலதொம். வவிரிவதொன இதுளபதொன்ற பணவிரயச் தசய்ய இவர்களனில் 
சதிலரைது உடலதொளரைதொக்கதியம் ஒரு இரடயூறதொக இருக்கும். அதுவும் எனக்குப் புரியும். 
அதற்கதொகத் ததொன் இரளயவர் ஒருவர் ளதரவ என்ளறன். மூத்தவரின் அக்கதொலத்துப் 
பரடப்புலக அனுபவங்கள், நதிரனவுகள், வழதிநடத்தல் மற்றம் இரளயவரின் இன்ரறய 
பரடப்புலகப் பரிச்சயம், உரழப்பு மற்றம் ளவகம் ளசர்ந்ததொல் அந்தக் கூட்டு முயற்சதி நல்ல
வரைலதொற்ரறப் பததிரவத் தருமதில்ரலயதொ? இரளய பரடப்பதொளனிகளனில் சகீததொலட்சுமதி, (கல்வவி 
அரமச்சதின்) சுப்ரைதொ, லததொ, ளபதொன்ளறதொர். இன்னும் கூட பலர் இருக்கதிறதொர்கள். சட்தடன்ற 
நதிரனவவில் ளததொன்றதியவர்களனில் தசய்யக் கூடியவர்கள் என்ற நதொன் கருதும் சதிலரரை மட்டும்
தசதொல்லதியவிருக்கதிளறன்.

குடிப்தபயர்வு இலக்கதியவதொததியதொ அல்லது சதிங்கப்பூர் அசல் இலக்கதியவதொததிகளதொ என்ற 
வரகரமக்குள் நதொன் ளபதொகவவில்ரல. அதற்கு வவிருப்பமதிருப்ளபதொர் பலர் உளர். அவர்கள் 
தசய்துதகதொள்ளட்டுளம அரததயல்லதொம். நவீங்கள் ளகட்டததொல், தவறம் 
தகுததியவினடிப்பரடயவில் என் பரிந்துரரை அது, அவ்வளவு ததொன். ஏற்கவும் நதிரைதொகரிக்கவும் 
எல்ளலதொருக்கும் உரிரமயுண்டு. (சதிரித்துக் தகதொண்ளட) அரதளய இலக்கதிய அரைசதியலதொக்கவும்
ததொன்.

ளக. பதொலமுருகன்: மமீண்டும் அரடயதொள அரைசதியல் தததொடர்பதொகளவ ளகட்கதிளறன். அரடயதொள 
அரைசதியரல நதிரைதொகரிப்பளத உங்களனின் ஆற்றலதொக புரிந்துதகதொள்ளப்பட்டு, அதுளவ உங்களுக்கு 
ஓர் அரடயதொளமதொக நதிறவபடவும்கூடும். அரடயதொளம் அழதிக்க அழதிக்க ஒரு நுண்ணுயவிர் 
ளபதொல முரளத்துக் தகதொண்ளட இருக்கும் ளபதொல. மதிகவும் தட்ரடயதொக அரடயதொளங்கரளப் 
புரிந்து தகதொள்ள முடியதொது. எல்லதொம் அரடயதொளங்கரள தூக்கதி எறதிந்துவவிட்டதொல், நமது 
இருப்ளப சூன்யமதொகதிவவிடும் அல்லவதொ? எப்படியவிருப்பவினும் அரடயதொள அரைசதியல் உங்கள் 
மமீது ததிணவிக்கப்படும் ளபதொது அதற்கு எததிரைதொக நவீங்கள் தசயலதொற்ற ளவண்டி வருளம. ஒரு 
பரடப்பதொளனி எததிர்க்கதொமல் ஓடி ஒளனிந்துதகதொள்ள முடியுமதொ? நவீங்கள் என்ன நதிரனக்கதிறவீகள்? 
அல்லது எப்படி எததிர்க்தகதொள்வவீர்கள்?

தஜயந்ததி சங்கர்: இதுவரரை எப்படித் தததொடர்ந்து இயங்கதிளனளனதொ அப்படித்ததொன். முகத்துக்கு 
ளநரைதொக யதொரும் ளகட்டதொல் என்ன தசய்வதொய் என்கதிறவீர்களதொ? 'உங்கள் கருத்ரத நவீங்கள் சுமக்க
எப்படி உரிரமயுண்ளடதொ அளத உரிரம என் கருத்ரதச் சுமக்க எனக்குமுண்டு', என்ற 
சதொததொரைணமதொகச் தசதொல்லதிவவிட்டு என் ளபதொக்கதில் என் பணவிரயத் தததொடர்ளவன்.

ஓடி ஒளனிவததொ? நல்ல ளவடிக்ரக. ஓடி ஒளனிந்து தகதொள்வததொனதொல், தததொண்ணூறகளனின் 
பவிற்பகுததியவிளலதொ சதில ஆண்டுகளுக்கு முன்ளபதொ, அல்லது குரறந்தபட்சம் 2004 இறததியவிளலதொ 
அரத நதொன் தசய்ததிருக்க ளவண்டும். வளர்ச்சதிரய ஒடுக்கும் முரனப்பவில் 
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தசய்யப்படும் தசயல்களுக்தகல்லதொம் நதொன் எதற்கு அஞ்ச ளவண்டும்?

என் கருத்ததின் படி, இந்த அரடயதொளம் மற்றவர் என் மமீது ததிணவிப்பது.அவர்கள் 
ததிணவிக்கட்டும்; அதன்படி அவர்கள் என்ரனப் பதொர்க்கட்டும். நதொன் அரத ஏற்றக் தகதொண்ளட 
ஆக ளவண்டும் என்ற கட்டதொயமதொ என்ன?

ஏன் நமக்கதொன எல்லதொ அரடயதொளங்கரளயும் தூக்கதிதயறதிய ளவண்டும்? ளவண்டதொளம. 
எங்ளகயும் அப்படி நதொன் தசதொல்லவுமதில்ரல. நதொன் தபண் என்ற அரடயதொளத்ததில் தபருமதிதம்
தகதொள்கதிளறன். அந்த அரடயதொளத்ரத நதொன் இழக்களவதொ நதிரைதொகரிக்களவதொ இல்ரலளய. 
அளதளபதொல நதொன் ஒரு பரடப்பதொளனி. இவ்வரடயதொளத்ரதயும் நதொன் மகதிழ்வுடன் ஏற்கதிளறன்.

தட்ரடயதொ? நவீங்கள் ரகயவிதலடுத்துப் ளபசதிக் தகதொண்டிருக்கும் தபதொருளற்ற இந்த 
அரடயதொளம் ததொன் மதிகத் தட்ரடயதொனது.

ளக. பதொலமுருகன்: இல்ரல, நதொன் அப்படிச் தசதொல்லவவில்ரல. அரடயதொளங்கள் மமீது 
தட்ரடயதொன பதொர்ரவ வவிழக்கூடதொது என்ளற தசதொல்லதியவிருக்கதிளறன்.

தஜயந்ததி சங்கர்: ம், பதொர்ரவ! மதிகச் சரி. எல்லதொளம பதொர்ரவயவில் ததொளன அடங்கதியவிருக்கதிறது.

ளக. பதொலமுருகன்: இன்தனதொரு அக்கரறகுரியததொக நதொன் கருதும் வவிஷயம்,..சதிங்கப்பூர் 
இலக்கதியப் பவின்புலத்ததிலதிருந்து இளம் தரலமுரற எழுத்ததொளர்கள் இருப்பததொக எனக்கு 
ததரியவவில்ரல. அப்படி இருந்ததொலும் அவர்கள் எழுத்ததொளர் இயக்கங்கள் சதொர்ந்து 
மட்டும் அவ்வப்ளபதொது வந்து ளபதொகும் நபர்களதொகளவ இருப்பததொக நதிரனக்கதிளறன். அல்லது 
ளமரடயவில் கவவிரத வதொசதிப்ளபதொடு முடிந்து வவிடுகதிறது. நவீங்கள் என்ன நதிரனக்கதிறவீர்கள்?

தஜயந்ததி சங்கர்: மதொணவப் பருவத்ததினரரைக் குறதிப்பவிட்டுச் தசதொல்கதிறவீர்கள் என்ளற 
நதிரனக்கதிளறன். சதிங்கப்பூர் தமதிழதிலக்கதியத்ததின் எததிர்கதொலம் குறதித்து ளயதொசதிக்கும் ளபதொது 
நதொனும் இதுகுறதித்து பலவதொறதொக நதிரறயளவ ளயதொசதித்ததுண்டு. அங்தகதொன்றம் 
இங்தகதொன்றமதொக எழுதும் ஆர்வம் தகதொண்ட மதிகச்சதிலரரைத் தவவிரை தபரும்பதொலும் இல்ரல 
என்பளத நதிரல. இங்கதிருக்கும் தமதொழதிக்குரிய அங்ககீகதொரைம், நூலக வசததிகள், பள்ளனி நூலக 
வசததி ளபதொன்ற அரனத்ரதயும் ரவத்துக் தகதொண்டு மதொணவர்களனிரடளய இருந்ததிருக்க 
ளவண்டிய தமதிழ் தமதொழதிப்புலரமயும், ததொய்தமதொழதியவிலதொன பரடப்பூக்கமும் இல்லதொமல் 
இருப்பது உண்ரமயவில் மதிகவும் வருத்தத்ததிற்குரிய வவிஷயம் ததொன். இதற்கு முக்கதிய 
கதொரைணமதொக நதொன் கருதுவரதச் சுருக்கமதொகச் தசதொல்கதிளறளன,..

தபதொதுவதொக இரளயர்களுக்கு தமதிழ் தமதொழதியவின்பதொல் இருக்கும் அச்சமும் அதசமௌகரியமும் 
முக்கதிய கதொரைணம். இன்தனதொரு முக்கதிய கதொரைணமதொகச் தசதொல்ல ளவண்டும் என்றதொல், 
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ஆங்கதிலத்ததிற்கு இரணயதொகத் தமதிழதிலும் நல்ல பல சுவதொரைஸதியங்கள் நதிரறந்த 
ஆக்கங்கள் இருக்கதின்றன என்ற அவர்களுக்கு பல்ளவற பரடப்புகரள 
அறதிமுகப்படுத்துவது நரடமுரறயவின் மதிக அரிததொகளவ நடக்கதிறது. அப்படி நடக்கும் 
ளபதொதும் அததில் ஒரு தததொடர்ச்சதி இருப்பததில்ரலயதொதலதொல், எப்ளபதொளதனும் நடக்கும் தவறம்
சடங்கு ளபதொலதொகதி வவிடுகதிறது. .

சகீரிய பல நவவீன இலக்கதியங்கரளத் தததொடர்ந்து அவர்களுக்கு அறதிமுகப்படுத்த 
ளவண்டுதமன்றதொல் தமதிழதொசதிரியர் முதலதில் தததொடர்ந்து வதொசதித்தல் ளவண்டும், இல்ரலயதொ? 
மதொணவர்களுக்கு தமதிழ் தவறம் ஒரு ளதர்வுப்பதொடம் என்ற பதொர்ரவ ளபதொல 
ஆசதிரியருக்கு தமதிழ் தவறம் கற்பவித்துப் தபதொருளவீட்டும் கருவவி. இலக்கதிய மற்றம் தமதொழதி 
ஆர்வமும் ஈடுபதொடுமுள்ள ஆசதிரியர்கள் மதிகக் குரறவு.

நதொன் அறதிந்தவரரை நதொளனிதழ்கள், சஞ்சதிரககள் மற்றம் நூல்கள் வதொசதிக்கும் தமதிழதொசதிரியர்கள் 
இங்ளக அரிது. அதற்கு ளநரைமதின்ரமரயக் கதொரைணம் கதொட்டும் இவர்கள் மதொணவர்களுக்கு 
மட்டும் வதொசதித்தரல வலதியுறத்துவதொர்கள் என்பது ததொன் நரகமுரைண். அவ்வதொற 
வலதியுறத்துவளத கற்பவித்தலதின் வழதிமுரறகளனில் ஒன்ற என்பது அவர்கள் எண்ணம் 
ளபதொலும். முன்மதொததிரிகள் ஏற்படுத்தும் ததொக்கங்களனிலும் மதொற்றங்களனிலும் நம்பவிக்ரகயற்ற 
இவ்வதொறதொன இயந்ததிரைப் ளபதொக்குகளள நதிலவுகதின்றன என்பது ததொன் 
துரைததிருஷ்டவசமதொனது.

ளக. பதொலமுருகன்: தமதிழகத்ததிலதிருந்து வந்து இங்கு தன்ரன ஒரு பரடப்பதொளனியதொக 
அரடயதொளப்படுத்ததிக் தகதொண்டு இலக்கதியத்ததில் ஈடுப்பட்டுக் தகதொண்டிருக்கும் சக 
எழுத்ததொளர்களுடன் தங்களனின் உறவு எப்படி உள்ளது? இவர்களனின் வருரக சதிங்கப்பூரில் 
இன்தனதொரு மதொற்ற இலக்கதியமதொன குடிப்தபயர் இலக்கதியம் ஒன்ரற உருவதொக்குவரதத் 
தவவிரை அசல் சதிங்கப்பூர் இலக்கதியத்துடன் தகதொஞ்சமும் தததொடர்பவில்லதொமல் தமதிழக நகரலக் 
தகதொண்டு வருவததொக ளததொன்றகதிறது. கதொரைணம் இதுவரரை அவர்களனிடமதிருந்து 
எந்ததவதொரு சதிங்கப்பூர் நதிலம் சதொர்ந்த வவிமர்சனமும் வந்தததொகத் ளததொன்றவவில்ரல. 
உங்களதொல் அப்படிளயதும் அரடயதொளம் கதொண முடிகதிறததொ? அப்படி இல்ரலதயன்றதொல் அது 
உண்ரம என ஏற்றக் தகதொள்ளலதொமதொ அல்லது நவீங்கள் பரைவலதொக வதொசதிக்கவவில்ரல 
என அர்த்தமதொ?

தஜயந்ததி சங்கர்: இங்ளக வரும் ளபதொது நதொன் ஒரு பரடப்பதொளனிளய அல்ல. இங்கு வந்து 
ஐந்ததொண்டுகளதொன பவிறகு 1995ல் உருவதொன ஒரு பரடப்பதொளனி. இரதப்பலரும் பதொர்க்கத் 
தவறதிவவிடுகதிறதொர்கள். சதிங்கப்பூர் நூலகங்கள், தமதிழ்முரைசு, தமதிழ் எழுத்ததொளர் கழகம், 
ளதசதிய கரலகள் மன்றம் ளபதொன்றரவ பரடப்பதொளனியதொக நதொன் வளரை பல களங்கள் 
அரமத்துக் தகதொடுத்தன. நதொனும் தததொடர்ந்து எழுததிளனன்.
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இந்ததியதொவவிளலளய இருந்ததிருந்ததொளலதொ அல்லது ளவற நதொட்டுப் ளபதொயவிருந்ததொளலதொ நதொன் ஒரு 
நல்ல வதொசகதியதொகக் கூட ஆகதியவிருக்க மதொட்ளடன் என்பது ததொன் உண்ரம. ஒருளவரள, 
ஆங்கதிலத்ததில் வதொசதித்ததிருக்கலதொம். கண்டிப்பதொக தமதிழதில் இந்த அளவவிற்கு 
வதொசதித்ததிருக்களவ மதொட்ளடன். ஆகளவ, நதொன் ஒரு தமதிழ்ப் பரடப்பதொளனியதொகதியவிருக்கவும் 
வழதியவில்ரல. இந்ததியதொவவில் இருக்கும் வரரை நதொன் தமதிழதில் தசதொந்தமதொக ஒரு கட்டுரரைகூட 
எழுததியததில்ரல. அப்ளபதொது ளதர்ந்த வதொசகதியதொகக் கூட இருக்கவவில்ரல. வதொசதித்தளத மதிகக் 
தகதொஞ்சம் ததொன்; அததிலும் தமதிரழக் கதொட்டிலும் ஆங்கதிலத்ததில் கூடுதலதொக வதொசதித்ததிருந்ளதன்.
சதிங்கப்பூர் நூலகத்ததில் ததொன் எனக்குத் தமதிழதில் ஏரைதொளமதொக வதொசதிக்கக் கதிரடத்தது. அவ்வதொற 
ததொன் ஒரு வதொசகதியதொகதி, பவின்னர் ஒரு 
பரடப்பதொளனியதொகவும் ஆளனன்.

தமதிழகத்ததிலதிருந்து வந்த பரடப்பதொளனி, இங்ளகளய பவிறந்த பரடப்பதொளனி, வந்து பல 
தரலமுரறயதொக இருப்பவர் என்ற அரடயதொளங்கரளதயல்லதொம் நதொன் 
கவனனிப்பளதயவில்ரல. வதொசதித்த பவிறகு அவரைது பரடப்பு கவனனிக்கக் கூடிய பரடப்பதொ என்ற 
ததொன் ளயதொசதிப்ளபன். அந்தப் பரடப்பு குறதித்து என் கருத்ரத ளநரிளலதொ மதின்னஞ்சலதிளலதொ 
தசதொல்லவும் வவிரும்புளவன். எல்ளலதொரரையுளம சகபரடப்பதொளனியதொகளவதொ, தகதொஞ்சம் பழகதிய 
பவிறகு நண்பர்களதொகளவதொ ததொன் பதொர்க்கதிளறன்.

நதொன் கூடியவரரை உள்ளூர் பரடப்புகரள குறதிப்பதொக சதிறகரதகரள வதொசதித்து வவிடுகதிளறன். 
முன்ரபவவிட சமமீப கதொலங்களனில் சதிங்கப்பூரில் பரடப்புகள் அததிகமதொகதி வருகதின்றன. ளமலும் 
அததிகரிக்கக் கூடிய ஆளரைதொக்கதிய அறதிகுறதிகள் எனக்குத் ததரிகதின்றன. வவிமரிசனங்கள் இங்ளக
குரறதவன்பரத நதொம் மறக்க முடியதொது. வவிமரிசனக் கரலதயன்பது உள்ளூரில் 
என்றதில்ரல தமதிழதிலக்கதியத்ததிளலளய கூட இன்னும் வளர்த்ததடுக்கப்பட ளவண்டிய 
நதிரலயவில் ததொன் இருக்கதிறததில்ரலயதொ?

ளக. பதொலமுருகன்: சரி, அரடயதொள அரைசதியரல வவிட்டுவவிடலதொம். தமதிழகம், குடிப்தபயர்வு 
என்பரததயல்லதொம் நவீக்கதிவவிட்டு, தபதொதுவதொக ளபசலதொம். இதுநதொள் வரரையவில் பல 
புத்தகங்களுக்கு ளமல் அச்சதிட்டு தவளனியவிட்டுள்ளவீர்கள். ளமலும் தமதிழகத்ததில் அது 
அச்சதொகதி அங்ளகளய பல வவிருதுகரள தவன்றள்ளன. அளத புத்தகங்கள் சதிங்கப்பூரில் 
அததொவது தங்களனின் தசதொந்த ஊரில் எந்த ரீததியவில் கவனம் தபற்றன? இங்ளக உங்களனின் 
புத்தகங்கரள தவளனியயீடு தசய்தவீர்களதொ? அப்படி இல்ரலதயன்றதொல் ஏன்?

தஜயந்ததி சங்கர்: 'நதியதொயங்கள் தபதொதுவதொனரவ' சதிறகரதத் தததொகுப்பும் 'மனப்பவிரிரக' 
நதொவலும் முரறளய அரிமதொ சக்ததி வவிருது-2006 மற்றம் அரிமதொ சக்ததி வவிருது-2008 கரளப் 
தபற்றன. நல்லதி ததிரசதயட்டும் 2009 வவிருது 'மதிதந்ததிடும் சுயபவிரைததிரமகள்' என்ற 
நூலுக்கு கதிரடத்தது. அளத நூல் இங்ளக கவனம் தபறவவில்ரல. அதற்குக் கதொரைணம் 
தமதொழதியதொக்கத்ததிற்கு இங்ளக வவிருதுகள்/பரிசுகள்/அங்ககீகதொரைங்கள் இல்ரல என்பததொக 
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இருக்கலதொம். அளதளபதொல 'மனப்பவிரிரக' மற்றம் 'குவவியம்' நதொவல்கள் இனனிளமல் ததொன் 
இங்கு கவனம் தபற ளவண்டும். கடந்த ஆண்டு என்னுரடய 'பவின் சகீட்' சதிறகரதத் தததொகுப்பு
சதிங்கப்பூர் இலக்கதிய வவிருது - 2008 க்குத் ளதர்வதொனது. நதொன் எப்ளபதொதும் தசதொல்வரதப் ளபதொல,
பரடப்புகளும் நூல்களும் வட்டதொரைம் மற்றம் பவிரைதொந்ததியம் கடந்து தசல்ல ளவண்டிய 
கதொலகட்டம் இது என்பது என் எண்ணம். சமமீப ஆண்டுகளதொகத் ததொளன சதிங்கப்பூர் 
தமதிழதிலக்கதியம் தவளனியுலகதொல் முன்ரபவவிட அததிகமதொகக் கூர்ந்து கவனனிக்கப் படுகதிறது.

2006, 2007, 2008 ஆகதிய ஆண்டுகளனின் ஜனவரி மதொதங்களனில் 2005, 2006, 2007 ஆகதிய 
ஆண்டுகளனில் பவிரைசுரைமதொன தமதொத்தம் சுமதொர் 10 நூல்கரள முரறயதொன எளனிய நதிகழ்வுகளனின் 
மூலம் தவளனியவிட்ளடன். இப்படியதொன நூல்கள் பவிரைசுரைமதொகதியுள்ளன என்பரத 
அறதிவவிக்கும் ளநதொக்கத்ததில் தவளனியவிடலதொம் என்ற நண்பர்கள் தகதொடுத்த அறதிவுரரையவின் 
ளபரில் எடுத்த முடிவு. நூல்கரளக் குறதித்த அறதிமுக உரரைகளுக்கு மட்டுளம 
முக்கதியத்துவம் தகதொடுத்து நடந்ளதறதின.

ததிரரைப்பவிரைபலத்ததின் வருரக, மதொரல, தபதொன்னதொரட, பததொரக, ஆதரைவதொளர் அது இது என்ற 
ளகதொலதொகல வவிழதொதவடுக்கும் கூட்டத்ததினரிரடயவில் அந்த எளனிரமக்கதொகளவ மதிக 
வவிளநதொதமதொகப் பதொர்க்கப்பட்ளடன். அத்துடன், உழக்குக்குள் கதிழக்கு ளமற்கு பதொர்ப்பததன்ற 
ஒரு வழக்கு இருக்கதிறது. அதுளபதொல, சதிங்கப்பூளரை ஒரு சதிறதிய தவீவு; தமதிழர்கள் சதிறபதொன்ரம; 
இததில் இலக்கதிய இயங்குதளம் இன்னும் மதிகக்குறகதியது; அதற்குள் பல்ளவற சதிறகுழுக்கள்.
நதொளனதொ எந்தக் குழுரவயும் சதொர்ந்து இயங்குவததில் 
வவிருப்பமற்றவள்.

குழு மற்றம் அரடயதொளங்கள் கடந்து இலக்கதிய நதொட்டம் தகதொண்டவர்கள் இங்ளக குரறவு. 
ஆகளவ, நதிகழ்வுக்கு வருளவதொரும் நூல்கள் வதொங்குளவதொரும் அரதவவிடக் குரறவு. வந்து 
வதொங்கதியவர்களதொவது நூரலக் குறதித்து ஏதும் ளபசுவதொர்களதொ என்றதொல் 
அததிருக்கதொது. அடுத்து வரும் நதொட்களனில் எல்ளலதொரும், "எப்டி வரைளவற்பு?", என்ற 
ளகட்பதொர்கள். அதற்கு, “எவ்ளளதொ கதொசு தகடச்சுது", என்ற தபதொருள் தகதொள்ள ளவண்டும்.

இததல்லதொமதொக எனக்குள் தவளனியயீடு குறதித்த ஒவ்வதொரம ததொன் மூன்றதொண்டுகளனில் 
வளர்ந்தது. அத்துடன், அவ்தவளனிய நதிகழ்வுகளுக்கு ளவண்டிய சதில ஒருங்கதிரணப்புகள் 
தசய்தததிலும் எனக்கு சலதிப்ளபற்பட்டது. அந்நதிகழ்வுகள் ஒரு மதொததிரி தபதொக்ரகயதொக 
இருந்த உணர்ளவற்பட்டததொல் எழுதுவது மட்டும் தததொடரைட்டும், இனனி இதததுவும் 
ளவண்டதொதமன்ற முடிதவடுத்ளதன். இது முற்றதிலும் எனது தனனிப்பட்ட முடிவும் 
வவிருப்பமுமதொகும்.

ளக. பதொலமுருகன்: உங்களுக்கு எழுத்துத் துரறயவில் இருக்கக் கூடிய சவதொல்கள் என்ற 
எரததயரததயல்லதொம் தசதொல்வவீர்கள்?
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தஜயந்ததி சங்கர்: சவதொல்கள் பல்ளவற வரகப்பட்டததொக இருக்கதின்றன. அவற்ரறக் குறதித்து 
பக்கம் பக்கமதொக எழுததிக் தகதொண்ளட ளபதொகலதொம். இருந்ததொலும், சுருக்கமதொக சதிலவற்ரற 
மட்டும் தசதொல்கதிளறன்.

ளவற வழதியவில்ரல, மமீண்டும் அரடயதொள அரைசதியரலச் தசதொல்ல ளவண்டியவிருக்கதிறது. 
ளபச்சதிலும் தசயலதிலும் இவ்வதொயுதத்ரத எடுக்கும் ஆட்கள் தபரும்பதொலும் சக பரடப்பதொளனி 
என்றம் நண்பர் என்ற தசதொல்லதிக் தகதொண்டு தபதொறதொரமயவில் தவதும்புளவதொர். 
குடிதபயர் பரடப்பதொளனி என்ற பவிறர் உருவதொக்கதியவிருக்கும் அரடயதொள அரைசதியல் நதொன் 
வவிருப்பதொவவிட்டதொலும் என்ரன வவிடதொது பவின்தததொடர்கதிறது என்ற ரவயுங்களளன். இதன் 
கதொரைணமதொக எனது பரடப்புகள் சதில சமயங்களனில் உரிய கவனம் தபறத் 
தவறகதின்றன என்பரதயும் தசதொல்லதிளய ஆக ளவண்டியுள்ளது.

ஆணதொததிக்கச் சதிந்தரனயும் முக்கதிய சவதொலதொக முன் நதிற்கதிறது. நதிரறய தசதொல்லலதொம். 
உததொரைணத்துக்கு ஒன்ளற ஒன்ற. முன்பு எனது கட்டுரரை நூல் ஒன்ரற தவளனியவிட்டு 
ளமரடயவில் ளபசதியவர், "வவீட்டில் கணவளனதொடு சண்ரட ளபதொடுவரத வவிட இந்த 
மதொததிரி கட்டுரரைகள் எழுதுவது நல்லது", என்ற தசதொன்னதொர். முதல் பதொர்ரவயவில் 
ளவடிக்ரகதயன்ற நதிரனத்துச் தசதொன்னததொகத் ளததொன்றம். ஆனதொல், அதுததொன் இல்ரல. 
ஆண் எழுததினதொல் எழுத்ததொம்; தபண் எழுததினதொல் அது தவறம் தபதொருள் தபதொததிந்த 
தபதொழுதுளபதொக்கதொம். அரவ கவனத்துக்குரியதல்லதவன்ற அன்ற ளமரடயவில் அவர் 
தசதொல்லதொமல் தசதொன்னதொர். அதுளபதொன்ற ஆணதொததிக்கத்ததின்ற எழும் மளனதொபதொவங்கள் 
தவளனிப்படதொத இடளம இங்தகன்ற இல்ரல, எங்கும் இல்ரல என்ற ரவயுங்கள்.

ஆண்கள் மட்டுமதொ சக தபண் பரடப்பதொளனிரய இழதிவதொக நதிரனக்கதிறதொர்கள்? சதில தபண்களும்
கூடத் ததொன் வதொய்ப்புக்கதொகக் கதொத்ததிருக்கதிறதொர்கள் என்ற சமமீபத்ததில் அறதிந்து அததிர்ந்ளதன். 
மதிகச் சதிறதிய கூட்டம் ஒன்ற நடக்கும் ளபதொது என்ரன அறதிமுகப் படுத்த 
சக தபண் பரடப்பதொளனி ஒருவர் பலதும் தசதொல்லதிவவிட்டு இறததியவில், “இவர் எழுததியுள்ள 19 
நூல்களனில், 10 புரனவுகள்", என்ற தசதொல்லதி நதிறத்தப் ளபதொகதிறதொர் என்ற நதிரனத்த 
தருணத்ததில், “இதற்கு முக்கதிய கதொரைணம் அவர் ஓர் இல்லத் தரலவவி", என்றதொர். 
'இல்லதரைசதிகளுக்கு மட்டும் ஒருநதொரளக்கு 48 மணவிளநரைமதிருக்கதிறததொ என்றம் வவீட்டிலுருக்கும்
தபண் பரடப்பதொளனிகளுக்கு எழுதுவது மட்டுளம ளவரலயதொ,' என்தறல்லதொம் அவரிடம் ளகட்க
நதிரனத்து, சரப நதொகரிகம் கருததி அப்ளபதொது ளபசதொததிருந்ளதன்.

இந்த அததி நவநதொகரீக நகரிலும் சதொததி மற்றம் மதம் சதொர்ந்த பதொகுபதொட்டு எண்ணங்கள் மதிக 
அததிகமதொக நதிலவுகதின்றன என்றதொல் நம்ப முடியுமதொ? கவவியரைங்க/பட்டிமன்ற ளமரடகளனில் 
ளபசுவதற்கும் சதில சமயம் உரரைநரடயவில் எழுதுவதற்கும் உயர்வு நவவிர்ச்சதியதொகக் 
கவவிரதகளனில் உருகுவதற்கும் ததொன் ளபதொலும் இனமத நல்லதிணக்க சமதொச்சதொரைங்கள். 
மற்றபடி, பரிச்சயமதொன சதில நதிமதிடங்களனிளலளய எததிரில் நதிற்கும் நபரின் மதம், சதொததி, குலம், 
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ளகதொத்ததிரைம் அறதிந்து தகதொண்டு வவிடும் நுண்கரல வதொய்க்கப் தபற்றவர்கள் தபரும்பதொலதொன 
சதிங்கப்பூரின் தமதிழதிலக்கதிய ஆசதொமதிகள். அதன் பவிறதகன்ன? குழுமனப்பதொன்ரமயும் அது 
சதொர்ந்த ஏற்பு நதிரைதொகரிப்புகளும் ததொன். சதிறதிய வட்டமதொக இருக்கதிற கதொரைணத்ததொல், குழு 
அரைசதியல் இங்கு மதிகவும் கூர்ரமயதொகவும் துல்லதியமதொகவும் சட்தடன்ற உணரைக் கூடியததொக 
இருக்கதிறது.

இரததயல்லதொம் ததொண்டித் ததொன் என்ரனப் ளபதொன்ற பரடப்பதொளனிகள் எமது எழுததொர்வத்ரத 
வளர்த்ததடுக்க ளவண்டியுள்ளது. ஆனதொலும், ளவடிக்ரககள் பல தகதொண்டிருக்கும் இந்த 
வதொழ்க்ரகயும் சுவதொரைஸதியங்கள் நதிரறந்தததொகளவ இருக்கதின்றது.

ளக.பதொலமுருகன்: அரடயதொள அரைசதியரலக் குறதித்து எழுத்ததொளர் தஜயந்ததியவிடமதிருந்து 
தபறப்பட்ட பததில்கள் இப்பவிரைச்சரனரய ஒரு சதொர்பதொகளவதொ அல்லது வவிரிவதொகளவதொ 
அணுகப்படதொமலும் ளபதொயவிருக்கலதொம் அல்லது அவர் முன்ரவத்த நதியதொயங்கள் முழுக்க 
அவர் தரைப்பவின் தவளனிப்பதொடுகள் எனவும் தசதொல்லலதொம். இது தவீர்வவிற்கதொன பரிந்துரரைகள் 
கதிரடயதொது. அளத சமயம் தனனிப்பட்ட யதொரரையும் சதொடுவதற்கதொகளவதொ எததிர்ப்பதற்கதொகளவதொ 
நடத்தப்பட்ட உரரையதொடல் கதிரடயதொது. அரடயதொள அரைசதியரல ளநதொக்கதிய 
எததிர்க்குரைலதின் ஒரு பகுததியதொகளவ இரதக் கருதுகதிளறன்.

பததிவுகள், மதொர்ச் 2010  இதழ் 123 
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13. மமீளபவிரைசுரைம்: மனைக்கண் முடிவுரரை!  - அ.ந.கந்தசதொமதி -

1966ம் ஆண்டு அக்ளடதொபர் மதொதம் மதொதம் ‘மனக்கண்’ தததொடர் நவவீனம் மூலம் 
வதொசகர்களுக்கும் எனக்கும் உண்டதொன தததொடர்புகள் தசன்ற வதொரைம் ஒரு முடிவுக்கு வந்தன. 
அததொவது, எட்டு மதொதங்களதொக வதொரைந் தவறதொது நதிலவவிய ஓர் இனனிய தததொடர்பு தசன்ற 
தபளர்ணமதித் ததினத்தன்ற தன் கரடசதிக் கட்டத்ரத அரடந்தது. கரத என்ற முரறயவிற் 
பதொர்த்ததொல் மனக்கண் சற்ற நவீளமதொன நதொவல்ததொன் என்றலும் உலக நதொவல்களளதொடு 
ஒப்பவிடும்ளபதொது அதரன அவ்வளவு நவீளம் என்ற தசதொல்லதிவவிட முடியதொது. கதிளரைக்க 
கவவிஞைனதொன களவீமதொச்சன் (Callimachun) “ஒரு தபரிய புஸ்தகம், ஒரு தபரிய பயீரட” என்ற 
கூறதியவிருக்கதிறதொன். அவன் கூற்றபடி பதொர்த்ததொல் என்னுரடய நதொவல் ஒரு நடுத்தரைமதொன 
பயீரடளய. ஏதனன்றதொல், நதொவல் என்பது ஒரு சகீரிய இலக்கதியத் துரறயதொக 
வளர்ச்சதியரடந்துள்ள ளமல் நதொடுகளனில் தபதொதுவதொக நதொவல்கள் 20,000 வதொர்த்ரதகளனில் 
இருந்து 20 இலட்சம் வதொர்த்ரதகள் வரரை நவீண்டரவயதொக தவளனி வந்ததிருக்கதின்றன. யதொர் 
அந்த 20 இலட்சம் வதொர்த்ரத நதொவரல எழுததியவர் என்ற அததிசயவிக்கதிறவீர்களதொ? பவிதரைஞ்சு 
நதொட்டின் புகழ்தபற்ற நதொவலதொசதிரியரைதொன மதொர்ளசல் புரூஸ்ட் (Marcel Proost) என்பவளரை அந்த 
எழுத்ததொளர். நதொவலதின் தபயர் “நடந்தததின் நதிரனவு” (Remembrance of the past). ஆனதொல் 
புரூஸ்ட் மட்டும் ததொன் இவ்வதொற நவீண்ட நதொவல்கரள எழுததினதொர் என்ற எண்ணவி வவிட 
ளவண்டதொம். உலகத்ததின் மதிகச் சதிறந்த நதொவல் என்ற கருதப்படும் (War and peace) “யுத்தமும் 
சமதொததொனமும்” லதிளயதொ டதொல்ஸ்டதொய் எழுததியது. வவிக்டர் ஹதியூளகதொவவின் 
(Les miserables) “ஏரழ படும் பதொடு” என்பனவும் குரறந்தது ஏதழட்டு இலட்சம் வதொர்த்ரதகள் 
தகதொண்ட தபரிய நதொவல்கள் ததொன். இவர்களனில் முன்னவர் ருஷ்யதொக்கதொரைர். மற்றவர் 
பவிரைதொன்ரசச் ளசர்ந்தவர். இவர்கரளப் ளபதொலளவ ஆங்கதிலத்ததில் ளஹதொன்றதி பயீல்டிங் (Henry 
Fielding) நவீண்ட நதொவல்கள் எழுததியவிருக்கதிறதொர். இவரைது “தடதொம் ளஜதொன்ஸ்” (Tom Jones) 
பததிதனட்டு பதொகங்கரளக் தகதொண்டது. இததில் இன்தனதொரு வவிளசஷதமன்னதவன்றதொல் இந்தப் 
பததிதனட்டுப் பதொகங்களனில் ஒவ்தவதொன்றக்கும் ஒரு வவிளசஷ முன்னுரரையும் அவரைதொல் 
எழுதப்பட்டது. தமதிழதில் இவ்வதொற நவீண்ட நதொவதலழுததியவர் “கல்கதி”.

பத்மதொ ஒரு கண்ணதொடி ‘ட்ளரை’யவில் ‘ஒளரைஞ்பதொர்லதி’ தகதொண்டு வந்து தகதொடுத்ததொன். ஸ்ரீதருக்குச் 
சதொததொரைணமதொக ‘ஐஸ்’ ளபதொடப்பட்ட அல்லது நதொன் இங்ளக எடுத்துக் கதொட்டிய நதொவலதொசதிரியர் 
எவருளம சதொததொரைணமதொனவரைல்லர். உலக இலக்கதிய மண்டபத்ததிளல தம் சதிரலரய 
நதிரலயதொக நதிறவவிச் தசன்றதிருக்கும் ளபனதொ உலகதின் தபரியவர்கள் இவர்கள். இவர்கள் 
எவருளம சுருங்கச் தசதொல்லதி வவிளங்க ரவப்பததில் தம் கவனத்ரதச் தசலுத்தவவில்ரல. ததொம்
தசதொல்ல வவிரும்பவிய தபதொருரள வவிரிவதொக எடுத்துரரைப்பததிளலளய இவர்கள் தம் புலரனச் 
தசலுத்ததினதொர்கள். பதொரைதம் பதொடிய வவியதொசர் ஓர் இலட்சத்து இருபததினதொயவிரைம் சுளலதொகங்களனில்
தம் கரதரய வவிரித்துரரைத்தது ளபதொல இவர்களும் ததொம் கூற வந்த கரதகரள 
அரமததியதொகவும், ஆறதலதொகவும் சதொங்ளகதொபதொங்கமதொகவும் எடுத்துச் தசதொல்லதிச் 
தசல்கதிறதொர்கள்.
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என்ரனப் தபதொறத்தவரரையவில் பதொரைகதொவவியமும் நதொவலும் ஒன்தறன்ளற நதொன் கருதுகதிளறன் - 
ஒன்ற வசனம், மற்றது கவவிரத என்ற வவித்ததியதொசத்ரதத் தவவிரை, பதொரைகதொவவியம் 
எப்தபதொழுதுளம அவசரைமதொகக் கரதரயச் தசதொல்லத் தததொடங்குவததில்ரல. நதொட்டு 
வர்ணரன, நகரை வர்ணரன, பருவ வர்ணரன என்ற தமதுவதொகளவ அது கதிளம்பும். கதொரின் 
ளவகம் அதற்கதில்ரல. ளதரின் ளவகளம அதற்குரியது. வழதியவிளல ஒரு யுத்தக் கதொட்சதி 
வந்தததன்ற ரவப்ளபதொம். உததொரைணத்துக்கு வவியதொச பதொரைதத்ரத எடுத்ததொல் பததிளனழு நதொள் 
யுத்தம் நடந்தது - பதொண்டவர் தவன்றனர் - தகளரைவர் ளததொற்றனர் என்ற மதிகச் 
சுருக்கமதொகளவ அதரனக் கூறதியவிருக்கலதொமல்லவதொ? ஆனதொல் அவ்வதொற எழுததினதொல் 
கததொநதிகழ்ச்சதிரய நதொம் புரிந்து தகதொண்டதொலும் யுத்தத்ததின் அவலத்ரதயும் தவற்றதி 
ளததொல்வவிரயயும் ளநரில் பதொர்த்தது ளபதொன்ற உணர்ச்சதி நமக்கு ஏற்படதொது. அந்த உணர்ச்சதி 
நமக்கு ஏற்படும் வரரை தபதொறரமயதொக வவிவரைங்கரள ஒன்றதின் பவின்தனதொன்றதொக சலதிப்பவின்றதி 
எடுத்துக் கூறதி நதிற்கும் ஆற்றல் தபற்றவளன பதொரைகதொவவியஞ் தசய்யும் தகுததியுரடயவன்.  
நல்ல நதொவலதொசதிரியனுக்கும் இப் பண்பு இருக்க ளவண்டும்.

நதொவலும் சதிறகரதயும்
இந்த இடத்ததில் நதொவலுக்கும் சதிற கரதக்கும் இருக்கும் ளவற்றரமரயப் பற்றதிச் சதில 
வதொர்த்ரதகள் நதொன் கூறவவிருக்கதிளறன். இந்த இரு இலக்கதிய உருவங்களுக்கும் உள்ள 
ளவற்றரம கரத அரமப்பவிளல மட்டுமல்ல, தசதொல்லும் முரறயவிலுமதிருக்கதிறது. 
சதிறகரத ளவகமதொக ஒளரை மூச்சதில் நதிலத்ரத ளநதொக்கதிக் குததிக்கும் நவீர் வவீழ்ச்சதிரயப் 
ளபதொன்றது. மதின்னலதின் ளவகம் அததிலதிருக்கும். ஆனதொல் நதொவளலதொ ஓடுகதிறததொ, ஓடதொமல் 
நதிற்கதிறததொ என்ற எடுத்த எடுப்பவில் கூற முடியதொத படி தபரு நததியவின் மந்தமதொன 
அரசவவில் தசல்ல ளவண்டும். கங்ரக, கழனனி, கதொளவரி ளபதொல் அரசய ளவண்டும். குததிரரை 
வண்டி ளபதொல் ளவகமதொகச் தசல்லதொது ளகதொவவிற்தண்டிரக ளபதொல் ஆடி அரசந்து வரை 
ளவண்டும்.

ஐஸ்கதிறவீம் பதொர்லரில் கதொதலர்கள்நதொவல் இவ்வதொற வரை ளவண்டியதற்கு இரைண்டு கதொரைணங்கள்
உண்டு. ஒன்ற நதொவலதின் முக்கதிய ளநரைங்களனில் ஒன்ற பதொத்ததிரைப் பரடப்பதொக இருப்பது. 
இரைண்டு, கரத நதிகழும் சூழரல வர்ணரனகள் மூலம் மனக் கண்ணவின் முன்னர் தகதொண்டு
வந்து நதிறத்த ளவண்டியவிருப்பது. சதிறகரதக்கு இந்ளநதொக்கங்களனில்ரல - ஒரு சதிலர் தமது 
சதிறகரதகளனில் இவற்ரறச் தசய்ய முயன்றதொலும் கூட நதொனனிங்ளக நதொவலதின் இரைண்டு 
முக்கதிய ளநதொக்கங்கரளளய தசதொன்ளனனதொயவினும், டதொல்ஸ்டதொய் ளபதொன்ற தபரு 
நதொவலதொசதிரியர்களனில் சதிலர் அறதிவூட்டலும் நதொவலதின் பணவி என்ற கருததினதொர்கள். அதனதொல் 
ததொன் யுத்த வவிவரைங்கரளயும், சரித்ததிரை வவிவரைங்கரளயும் மதிகவும் அததிகமதொக வவிளக்கும் 
அத்ததியதொயங்கரள “யுத்தமும் சமதொததொனமும்” என்னும் நூலதில் டதொல்ஸ்டதொய் 
ளசர்த்ததிருக்கதிறதொர். வவிக்டர் ஹதியூளகதொவவின் “ஏரழ படும் பதொட்டி”ல் பதொரிஸ் சதொக்கரட பற்றதிய 
தசய்ததிகள் வவிரிவதொகச் ளசர்க்கப்பட்டுப்பதும் இக் கதொரைணத்ததினதொளல ததொன். சுருங்கச் 
தசதொன்னதொல் பதொரை கதொவவியம் தசய்யும் கவவிஞைனும் 
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கதொத்ததிரைமதொன நதொவரல எழுதும் நதொவலதொசதிரியனும் கரத தசதொல்லதிச் தசல்ரகயவில் வழதியவில் 
ததன்படும் எந்த வவிஷயத்ரதயும் பற்றதிப் பூரைணமதொன வவிளக்கம் தகதொடுக்கதொமல் ளமளல 
தசல்வததில்ரல.  ஆனதொல் இவ்வவித வவிளக்கம் தகதொடுக்க ஒருவன் கரத கட்டும் ஆற்றல் 
தபற்றவனதொக இருந்துவவிட்டதொல் மட்டும் ளபதொததொது. பல வவிஷயங்கரளயும் ததரிந்து ஓர் 
அறதிஞைனதொகவும் வவிளங்க ளவண்டியவிருக்கதிறது. ஒருவனுக்கு எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு 
நூலறதிவும், அனுபவ அறதிவும் சமுததொய அறதிவும், இருக்கதிறளததொ அவ்வளவுக்கு அவ்வளவு 
இந்த வவிளக்கங்கரள அவன் ததிறம்படச் தசய்து தகதொண்டு ளபதொகலதொம். சதிற 
கததொசதிரியனுக்ளகதொ இத் தததொல்ரல இல்ரல. ஆனதொல் இங்ளக நதொம் மறக்கதவதொண்னதொத ஒரு
வவிஷயதமன்னதவன்றதொல், என்ன ததொன் அழகதொன வவிளக்கம் தகதொடுத்ததொலும் அவ்வவிளக்கம் 
கரதக்கும் குறக்ளக வந்து வவிழக் கூடதொது என்பததொகும். இதற்கு மதிகவும் நுட்பமதொன ஓர் 
அளவுணர்ச்சதி நதொவலதொசதிரியனுக்குத் ளதரவ. கரத தன் வழக்கமதொன ஓட்டத்ததில் ளபதொய்க் 
தகதொண்டிருக்க, அதளனதொடு ரக ளகதொத்துக் கததொசதிரியனனின் வவிளக்கங்களும் ளபதொய்க் 
தகதொண்டிருக்க ளவண்டும். இது வவிஷயமதொக சதொததொரைணமதொக உரரையதொடும்ளபதொது நதொம் நம் 
நண்பர்களுக்குப் பவிதரைஞ்சு புரைட்சதி ளபதொன்ற ஒரு தபதொருள் பற்றதிக் தகதொடுக்கும் ஒரு 
வவிளக்கத்துக்கும், ஒருளமரடயவில் அது பற்றதிச் தசய்யும் தசதொற்தபதொழதிவுக்கும் உள்ள 
வவித்ததியதொசத்ரத நதிரனவு கூர்வது நன்ற. நதொவல்களனில் வரும் வவிளக்கம் நண்பளரைதொடு ளபசும்
ளபதொது நதொம் தகதொடுக்கும் வவிளக்கம்  ளபதொல் அரமய ளவண்டும். இல்லதொவவிட்டதொல் அரவ 
சரித்ததிரை நூல்களதொகளவதொ, சமூக இயற் பனுவல்களதொகளவதொ, தபதொருளதொததொரைக் கட்டட நதிர்மதொண 
வவிவதொத நூல்களதொகளவதொ மதொறதிவவிடும். உலகப் தபரும் நதொவலதொசதிரியர்கள் பலரும் தம் 
வவிளக்கங்கரள அளவறதிந்து ரகயதொண்டிருப்பளத அவர்களது பரடப்புகளனின் கரலயழகு 
சதிரதவுறதொததிருப்பதற்குக் கதொரைணம். உததொரைணமதொக வவிக்டர் ஹதியூளகதொவவின் பதொரிஸ் நகரைத்ததின் 
சதொக்கரட வர்ணரனகள் நவீண்டரவயதொயவிருந்ததொலும் பரைபரைப்பதொன சம்பவங்கரள மதிகுததியதொகக்
தகதொண்ட அக்கரதயவின் ஓட்டத்ரத அரவ எவ்வவிதத்ததிலும் தடுக்கவவில்ரல. இந்தத் தன்ரம
இருப்பததொல்ததொன் இன்றம் உலதகங்கும் வவிரும்பவி வதொசதிக்கும் கரதயதொக இது இருந்து 
வருகதிறது.

தனது ஆடம்பரை உரடயுடன் ஆறடி உயதொமும், கம்பயீரைமதொன உருவமும் பரடத்த 
சதிவளநசரரைப் பதொர்ப்பவர்கள் யதொவருக்கும் அவர் முன்னதொல் தம்ரம அறதியதொமளல ஒரு வவித 
மரியதொரதயும் பயமும் ஏற்படும். ளபதொததொதற்கு வதொர்த்ரதகளனில் அவர் மதிகச் 
தசட்டதொனவர். அத்ததியதொவசதியமதிருந்ததொதலதொழதிய அவர் ளபசுவளதயவில்ரல. கதொரில் ளபதொய்க் 
தகதொண்டிருக்கும் ளபதொளததொ யதொரைதொவது அறதிமுகமதொனவர்கரளக் கண்டதொல் தரலரய 
இளலசதொக அரசத்துப் புன்னரக பூப்பதொர். அந்தப் புன்னரகரயப் தபற்றக் 
தகதொண்டவர்கள் "சதிவளநசர் தம்ரமப் பதொர்த்துப் புன்னரக தசய்ததொர்" என்ற தமது 
நண்பர்களனிடமும் குடும்பத்ததொருக்கும் தசதொல்லக் கூடிய அளவுக்கு அதற்கு என்ரறக்குளம 
ஒரு தனனி மததிப்பு இருந்து வந்ததுநதொவலதியக்கத்ததின் தன்ரமகள் பற்றதி நதொன் இங்கு 
இவ்வதொற வவிவரித்ததன் கதொரைணம் நதொவல் தமதிழுக்குப் புததியளததொர் இலக்கதிய 
உருவமதொயவிருப்பதுனதொளலளயயதொகும். புததிய இலக்கதிய உருவதமதொன்ற உருப்தபற்ற 
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வரும்ளபதொது அரத எவ்வதொற சுரவப்பது - எவ்வதொற வவிமர்சதிப்பது என்பது தசதொல்லதிக் 
தகதொடுக்கப்பட ளவண்டிய ஒன்றததொளன? இது வதொசகர்களனின் சுரவக்கும் ததிறரன 
உயர்த்துவளததொடு, எழுத்ததொளர்களுக்கும் கூட அவர்களனின் எழுத்துக்கு வழதிகதொட்டியதொக 
அரமயும். என்ரனப் தபதொறத்த வரரையவில் ஆரைம்பத்ததிலதிருந்ளத நதொன் ஆக்க 
எழுத்ததொளனதொக மட்டுமல்ல, கரல இலக்கதிய வவிமர்சகனதொகவும் பயவின்ற வவிட்டததொல் 
இவ்வவித பவிரைச்சதிரனகரள என்னதொல் தட்டிக் கழதிக்க முடியதொமலதிருக்கதிறது.

நதொவலதிளல நதொம் எததிர்பதொர்ப்பது சுழல்கள் நதிரறந்த ஒரு கரத; உயவிருள்ள பதொத்ததிரைங்கள்; கண்
முன்ளன கதொட்சதிகரள எழுப்பும் வர்ணரனகள் என்பனவதொம். கரத இயற்ரகயதொக நடப்பது 
ளபதொல் இருக்க ளவண்டும். ஆனதொல் அளத சமயத்ததில் அந்த இயற்ரக சட்டமதிடப்பட்ட ஒரு 
படம் ளபதொல் ஓர் எல்ரலக் ளகதொடும் அழுத்தமும் தபற்றதிருக்க ளவண்டும். இன்னும் எந்தக் 
கரதயுளம மனனிதனனிடத்ததில் தநஞ்ரச தநகதிழ ரவக்கும் ஓர் இரைக்க உணர்ச்சதிரயத் 
தூண்டல் ளவண்டும். இததில்ததொன் ஒரு நதொவலதின் தவற்றதிளய தங்கதியவிருக்கதிறததன்ற 
தசதொல்லலதொம். உண்ரமயவில் மனனித உணர்ச்சதிகளனில் இரைக்களம மதிகவும் சதிறந்தததன்றம் 
அதுளவ ஒருவனது உள்ளத்ரதப் பயன்படுத்ததி அவரன நதொகரிகனதொக்குகதிறததன்றம் 
கூறலதொம். ளடனனிஸ் ளசனதொரைட் (Denis Sanarat) என்ற அறதிஞைர் நதொவலதின் இத்தன்ரமரயப் 
பற்றதிப் ளபசுரகயவில் “கதொதலர்களனின் தநஞ்சுரடரவப் பற்றதி வதொசதிக்கும் வதொசகன் தன் 
கண்ணவில் நவீர் தபருக்கதிறதொளன, அது ததொன் நதொவலதொசதிரியன் தன் உரழப்புக்குப் தபறம் தபரும்
பரிசதொகும்” என்ற கூறகதிறதொர். ளஷக்ஸ்பவியருக்குப் பவின்னதொல் பதொத்ததிரை சதிருஷ்டியவின் பரைப்பவிளல
ஆங்கதில தமதொழதி கண்ட மகதொளமரத என்ற கருதப்படும் சதொர்லஸ் டிக்தகன்ஸ் (Charles Dickens)
தபற்ற தவற்றதிக்கு, அவர் கரதகளனில் இவ்வவித இரைக்க உணர்ச்சதி வவிஞ்சதியவிருப்பளத 
கதொரைணம், டிக்தகன்ஸதின் கரதகளனில் இரைண்டு பண்புகள் தரல தூக்கதி நதிற்கதின்றன. ஒன்ற 
அனுததொப உணர்ச்சதி, மற்றது உற்சதொகமூட்டும் நரகச்சுரவ. உண்ரமயவில் மனனித 
வதொழ்க்ரகக்ளக மததிப்பும் இன்பமும் நல்குவன இவ்வவிரு பண்புகளுளம. வவிக்டர் 
ஹதியூளகதொவவின் “ஏரழ படும் பதொடு”ம் இவ்வவிரு ளபருணர்ச்சதிகரளயுளம பவிரைததிபலதிக்கதிறது.

“மனக்கண்”ரணப் தபதொறத்த வரரையவில் நதொவல் பற்றதிய ளமற்கூறதிய பவிரைக்ரஞையுடளனளய 
நதொன் அதரன எழுததியவிருக்கதிளறன். வதொசகர்களுக்குச் சுரவயதொன ஒரு கரதரயச் தசதொல்ல 
ளவண்டும்; அது அவர்கள் அனுததொபத்ரதயும் இரைக்க உணர்ச்சதிரயயும் தூண்ட ளவண்டும்; 
அளத ளநரைத்ததில் முடிந்த இடங்களனில் வதொழ்க்ரகயவில் பவிடிப்ரபத் தரும் நரகச்சுரவ, 
ளவடிக்ரக ளபதொன்ற உணர்ச்சதிகளுக்கும் இடமதிருக்க ளவண்டும்; சூழ்நதிரல 
வர்ணரனரயயும் பதொத்ததிரை அரமப்பும் சதிறந்து வவிளங்க ளவண்டும்; கரதக்கு 
இடக்கரில்லதொது வரும் அறதிவுக்கு வவிருந்ததொன வவிஷயங்கள் இடம் தபற ளவண்டும் என்பன 
ளபதொன்ற ளநதொக்கங்கள் இந்நதொவரல எழுதும்ளபதொது என்ரன உந்ததிக் தகதொண்ளடயவிருந்தன. 
இன்னும் உலகப் தபரும் நதொவலதொசதிரியர்களதொன டிக்தகன்ஸ், டதொல்ஸ்டதொய், 
ளசதொலதொ, தடதொஸ்ளடதொவ்ஸ்கதி, கல்கதி, ததொகூர், வவிகடர் ஹதியூளகதொ ளபதொலத் ததட்டத் ததளனிந்து 
ஒரு வசன நரடயவில் அரதக் கூற ளவண்டுதமன்றம் நதொன் ஆரசப்பட்ளடன். இன்ற 
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தமதிழதில் ஒரு சதிலர் - முக்கதியமதொகக் கததொசதிரியர் சதிலர் இயற்ரகக்கு மதொறதொன 
சதிக்கலதொன ஒரு தமதிழ் நரடரய வலதிந்து ளமற்தகதொண்டு எழுதுவரத நதொம் பதொர்க்கதிளறதொம். 
இப்படி யதொரைதொவது எழுத முயலும்ளபதொது அவர்கள் வசன நரட முன்னுக்கு வந்து தபதொருள் 
பவின்னுக்குப் ளபதொய்வவிடுகதிறது.

நரட என்பது ஒருவனனின் உரடரயப் ளபதொல. சதொமுளவல் பட்லர் என்ற ஆங்கதில 
எழுத்ததொளர் எந்தக் கரலயவிலுளம “ஸ்ரடல்” (Style) அல்லது “நரட” என்பது நதொகரிகமதொன 
உரடரயப் ளபதொல இருக்க ளவண்டுதமன்ற கூறதியவிருக்கதிறதொர். அது பதொர்ப்பவர்களனின் 
கவனத்ரத மதிக மதிகக் குரறவதொக ஈர்க்க ளவண்டுதமன்பது அவரைது கருத்து. அநதொவசதியமதொன
“ஜதிகதினதொ” ளவரலப்பதொடுகள் உள்ள உரட கூத்து ளமரடக்ளகதொ, வவீததியவில் தவற்றதிரல 
வவிற்பரன தசய்பவனுக்ளகதொ ததொன் தபதொருத்தம். ஸ்டீபன் ஸ்தபண்டர் இதரன இன்னும் 
அழுத்தமதொகக் கூறதியவிருக்கதிறதொர். ஆகச் சதிறந்த எழுத்ததொளர்களுக்கு நரடளய இல்ரலயதொம். 
எடுத்த இவ்வவிஷயத்ரத எவ்வவிதம் தசதொன்னதொல் ததளனிவும் வவிளக்கமும் ஏற்படுகதிறளததொ 
அவ்வவிதம் தசதொல்லதிச் தசல்வரத வவிட்டு தசயற்ரகயதொன ளமனனிமதினுக்கு ளவரலகரள 
ளமற்தகதொள்வரதப் பண்பும் முததிர்ச்சதியும் தபற்ற எழுத்ததொளர்கள் இன்ற முற்றதொக ஒதுக்கதி 
வருகதிறதொர்கள்.

இயற்ரகக்கு மதொறதொன தசயற்ரக நரடகரள வருவவித்துக் தகதொண்டு எழுதுபவர்கள் தசதொந்த 
மயவிருக்குப் பததிலதொக ளடதொப்பதொ கட்டிக் தகதொண்டவர்கரள ஞைதொபகமூட்டுகதிறதொர்கள். சதிரில் 
தசதொளனதொலதி (Cyril Chonolly) என்ற ஆங்கதில வவிமர்சகர் இயற்ரகயதொன நரடயவில் 
எழுதுபவர்கரள “அவர்கள் தசதொந்த மயவிருடன் வவிளங்குபவர்” என்ற பதொரைதொட்டுகதிறதொர். 
வவீததியவில் யதொரைதொவது இயற்ரகக்கு மதொறதொக ரைதொஜ நரட ளபதொட்டு நடந்ததொல் நதொம் அரதப் 
பதொர்த்துச் சதிரிக்கதிளறதொமல்லவதொ? இலக்கதியத்ததிலும் இளத நதிரலததொன்.

“மனக்கண்”ரண ளநரிய ஒரு நரடயவிளலளய நதொன் எழுததியவிருக்கதிளறன். நதொன் 
வதொசகர்களுக்குக் கூற வந்த தபதொருளனின் ததளனிளவ என் குறதிக்ளகதொள். அதனதொல் ததொன் 
பதொத்ததிரைங்களனின் ளபச்சதிற் கூட ஒவ்தவதொரு பவிரைளதசத்ததினருக்ளக வவிளங்கக் கூடிய பவிரைளதச 
வழக்குகரள மதிகவும் குரறத்து தபதொதுவதொகத் தமதிழர் எல்ளலதொருக்குளம வவிளங்கக் கூடிய 
சரைளமதொன ஒரு தசந்தமதிழ் நரடரய நதொன் ரகயதொள முயன்றதிருக்கதிளறன். இதனதொல் ததொன் 
இக்கரத யதொழ்ப்பதொணத்ததிலும் மட்டக்களப்பவிலும் மரல நதொட்டிலும் ஏக கதொலத்ததில் 
வதொசகர்களனின் ளபரைதொதரைரவப் தபற்றது. ஆனதொல் நரடயவில் மட்டுமல்ல. “மனக்கண்” ளவற 
பல எழுத்ததொளர்களனின் நதொவல்களுடன் மதொறபடுவது கரத அரமப்பவிலும் ததொன். நதொவலதில் 
பதொத்ததிரை அரமப்பும் சூழ்நதிரலயும் மதிக முக்கதியமதொனரவ என்றதொலும் கூட இறக்கமதொன 
நதொடகத்தன்ரம தகதொண்ட கரத அரமப்பும் அவசதியமதொகும். இவ்வவித கரத அரமப்பவில்லதொத
பதொத்ததிரை சதிருஷ்டி நதொவலதொகதொது. தவறம் வவியதொசமதொகத்ததொன் வவிளங்கும். அடிசன் என்ற 
ஆங்கதில எழுத்ததொளர் இப்படிப்பட்ட பதொத்ததிரை சதிருஷ்டியவில் வல்லவர். சர் ளரைதொஜர் டிகவுர்லதி, 
கறப்புரட மனனிதன் ளபதொன்ற பதொத்ததிரைங்கரள அவர் சதிருஷ்டித்ததொர். ஆனதொல் அவர் தம் 
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எழுத்ரத நதொவல் என்ற கூறவவில்ரல. வவியதொசங்கள் என்ளற வர்ணவித்ததொர். இன்ற நதொவரலப்
பற்றதிய ஒரு புததிய கருத்ரதச் சதில வவிமர்சகர்கள் உலகதின் பல பகுததிகலதிலும் பரைப்ப 
முயன்ற வருகதிறதொர்கள். நதொவலதில் கரத பவின்னல் அவ்வளவு முக்கதியமல்ல என்பது 
இவர்களனின் கருத்து. இவர்கரளப் பற்றதி ளசதொமர்ளசட் ளமதொம், “இந்த அளவுளகதொவலதின்படி 
பதொர்த்ததொல் வவியதொசதமழுதுபவர்களள சதிறந்த நதொவலதொசதிரியர்கள். சதொர்லஸ் லதொம்பும், 
ஹல்லீட்டுளம நல்ல நதொவலதொசதிரியர்கள்” என்ற ளகலதி தசய்ததிருக்கதிறதொர்.

"அமரைதொவததி" இப்தபதொழுது ஒரு நதொடக அரைங்கமதொகதி வவிட்டது. ஓர் ஆள் மதொறதொட்ட நதொடகம் 
அங்கு நரடதபற்றக் தகதொண்டிருந்தது. ஏளததொ பவிரைச்சதிரனரய உடனடியதொகத் தவீர்த்து 
ரவப்பதற்கதொக நதொடகத்ரதத் தததொடங்கதியதொகதி வவிட்டது. ஆனதொல் கரடசதி வரரை 
இந்நதொடகத்ரத தவற்றதிகரைமதொக நடத்துவது அவ்வளவு இலகுவதொகத் ளததொன்றவவில்ரல. 
இந்நதொடகத்ததில் சதிவளநசர் உட்பட எல்ளலதொரும் தவறம் பதொர்ரவயதொளர்களதொகவும், ளமரட 
நதிர்வதொகதிகளதொகவுமதிருக்க, நடிரகயதொக இருந்து நதொடகத்ததின் முழுப் பதொரைத்ரதயும் 
ளததொளனிளல சுமக்க ளவண்டிய தபதொறப்பு சுசகீலதொரவச் சதொர்ந்துவவிட்டது. ததொன் ஏற்றக் தகதொண்ட
நதொடக பதொத்ததிரைத்ததிற்ளகற்ற குரைற் தபதொருத்தம், வயது, படிப்பு என்பன அவளுக்கு 
அரமந்ததிருந்தரம இதற்கு உதவவியதொக இருந்தது உண்ரமததொன். என்றதொலும் ஸ்ரீதரும் 
பத்மதொவும் நவீண்ட கதொலம் ஒருவருடன் ஒருவர் பழகதியவர்களதொதததொல் பரழய சம்பவங்கள் 
பலவற்ரற அவன் சுசகீலதொவவிடம் இரடயவிரடளய ஞைதொபகமூட்டிய ளபதொது, அவனது 
வசனங்களுக்குப் தபதொருத்தமதொன பததில் வசனங்கரளப் ளபசுவது சுசகீலதொவுக்கு 
அவ்வளவு சுலபமதொக இருக்கவவில்ரலகரத அரமப்பற்ற சப்பட்ரட நதொவல்கரள 
எழுதுபவர்கரளப் பற்றதி அவர் இன்ளனதொரிடத்ததில் பவின் வருமதொற கூறகதிறதொர்: “உயவிருள்ள 
மனனிதர்கரளச் சதிருஷ்டிக்கும் ஆற்றல் பரடத்த தகட்டிக்கதொரை எழுத்ததொளர் பலர், 
அவ்வதொற அவர்கரளச் சதிருஷ்டித்த பவின்னர் அவர்கரள ரவத்து என்ன 
தசய்வததன்றறதியதொது  மயங்குகதின்றதொர்கள். அவர்கரள ரவத்து தபதொருத்தமதொன கரதரய 
உண்டதொக்கும் ஆற்றல் இவர்களனிடம் இல்ரல. ஆகளவ எல்லதொ எழுத்ததொளர்கரளயும் ளபதொல 
(எல்லதொ எழுத்ததொளரிடமும் ஓரைளவு தபதொய்ரம (Humburg) இருக்கதிறது) இவர்களும் தமது 
குரறபதொட்ரட ஒரு நதிரறபதொடதொகக் கதொட்ட முயல்கதின்றனர். என்ன நடக்கதிறது என்பரத 
வதொசகர்களள யூகதித்துக் தகதொள்ளட்டுதமன்ளறதொ, வதொசகர்கள் இந்த வவிஷயத்ரத அறதிய 
முயல்வளத தவதறன்ளறதொ கூறதி வவிடுகதின்றனர். வதொழ்க்ரகக் கரதக்கு முடிவு 
இல்ரலதயன்றம், சம்பவங்கள் தசதுக்கப்பட்ட ஒரு முடிரவ அரடவததில்ரல என்றம், 
நதிகழ்ச்சதிகள் தததொங்கதிக்தகதொண்டுததொன் கதிடக்கும் என்றம் கூறதி வவிடுகதின்றனர். அவர்களனின் 
இக்கூற்ற எப்தபதொழுதும் உண்ரமயல்ல. ஏதனன்றதொல் எல்ளலதொர் கரதக்கும் சதொதவன்ற 
முடிவதொவது இருக்கத்ததொன் இருக்கதிறது. ஆனதொல் அவர்கள் தசதொல்வது 
உண்ரமயதொயவிருந்ததொலும் கூட அது நல்ல வதொதமதொகதொது. ஒரு சதிறந்த 
கரதரயப் பரடப்பது கஷ்டமதொன ஒரு ளவரலததொன். ஆனதொல் அதற்கதொக அரத தவறப்பது 
நல்ல நதியதொயமல்ல. துன்பவியல் நதொடகங்கள் பற்றதி அரிஸ்டதொட்டில் கூறதியது ளபதொல் ஒரு 
கரதக்கு ஒரு தததொடக்கமும் நடுவும் முடிவும் இருக்களவ ளவண்டும்.
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கரத அரமப்புப் பற்றதி இக் கருத்ரதக் தகதொண்ட ளசதொமர்தசட் ளமதொம் நரடரயப் பற்றதி, 
“ததளனிவும் இனனிரமயும் எளனிரமயும் தகதொண்டளத நல்ல நரட” என்ற கருத்ரதப் பல 
இடங்களனில் தவளனியவிட்டிருக்கதிறதொர். கரத, நரட என்ற இரைண்டிலும் ளமதொமுடன் 
எனக்கு உடன்பதொடு. ஏன், இவற்றதில் டிக்தகன்ஸ் தததொடக்கம் ததொகூர் வரரைக்கும் உலகதின் 
நல்ல நதொவலதொசதிரியர்கள் எல்ளலதொருளம இவ்வப்பவிப்பவிரைதொயத்ரதளய 
தகதொண்டிருந்ததிருக்கதின்றனர். “மனக்கண்”ணவில் நதொன் பவின்பற்றதியவிருப்பதும் 
இக்தகதொள்ரககரளத்ததொன்.

 நதொவளல இன்ற வழக்கதிலுள்ள இலக்கதிய உருவங்களனில் மதிகவும் பவிந்ததியது. இருந்த 
ளபதொததிலும் அது மதிகவும் வலதிரம தகதொண்டததொக வளர்ந்து வவிட்டது. இன்னும் உலகதின் 
எததிர்கதொல இலக்கதியம் தபரிதும் நதொவலதொகளவ இருக்கப் ளபதொகதிறததன்பததிலும் 
சந்ளதகமதில்ரல. நதொவல் இவ்வதொற தவற்றதி கட்டி வருவதற்குக் கதொரைணம் மனனிதரில் 
தபரும்பதொளலதொருக்கு நதொவல்ததொன் வதொழ்க்ரக அனுபவத்துக்ளக வதொயவிலதொவது இருக்கதிறது 
என்பததொகும். தன்னந்தனனியதொகத் தூரைக் கதிரைதொமத்ததில் வதொழ்பவன் நகரைத்து அனுபவங்கரள 
ளநரைடியதொக அனுபவவிக்கதொமளல ததொன் அனுபவவிக்கக் கூடியததொயவிருப்பது நதொவல்களனின் 
மூலம்ததொன். கதொதரல, ளநரில் அனுபவவியதொதவள் கதொதரலயும், ததொய்ரமயவின் அன்ரப 
அறதியதொதவள் ததொய்ரமரயயும், பவிள்ரளப் பதொசத்ரத ளநரில் கதொணதொதவள் பவிள்ரளப் 
பதொசத்ரதயும் , யுத்தத்ரத ளநரில் கதொணதொதவன் யுத்தத்ரதயும், ததொன் ளநரில் துய்த்தது 
ளபதொல் இன்ற அனுபவவிக்கக் கூடியததொயவிருப்பது நதொவல்கள் மூலளமயதொகும். நதொவல்கள் முழு
உலக அனுபவத்ரதயுளம நமக்குத் ததிறந்து கதொட்டி நம் உளப்பண்ரப வவிருத்ததி தசய்கதின்றன.
ஆனதொல் நதொவதலன்பது புற நதிகழ்ச்சதிகரள மட்டும் கூறம் ஓர் இலக்கதிய உருவமல்ல. அது 
மனததின் உட்புற நதிகழ்ச்சதிகரளயும் கதொட்டுகதிறது. அதனதொல்ததொன் சர் ஐவர் எவன்சன்ஸ் என்ற
இலக்கதிய வவிமர்சகர் “நதொவல் இன்ற ஓர் உட்புறத் தனனி தமதொழதியதொகவும் வளர்ச்சதியரடந்து 
வருகதிறது” என்ற கூறதியுள்ளளதொர். “மனக்கண்”ணவில் பல இடங்களனில் சதிந்தரனளயதொட்டங்கள் 
நவீள வர்ணவிக்கப்படுவரதக் கதொணலதொம். பதொத்ததிரைங்களனின் குணதொ குணங்கரள வவிளக்கதிக் 
தகதொண்டு அவர்களனின் அக நதிகழ்ச்சதிகளனில் பங்கு தகதொள்ள அரவ நமக்குப் தபரிதும் 
உதவுகதின்றன.

கததொசதிரியனதொகதிய என்ரனப் தபதொறத்தவரரையவில் “மனக்கண்”ரண எழுததியது எனக்கு ஒரு 
தபரிய அனுபவம். இதற்கு முன் சதிறகரதகரளயும் , கவவிரதகரளயும், சதிறவர் தநடுங் 
கரத ஒன்ரறயும், நதொடகங்கரளயும் எழுததியுள்ள நதொன் எமதிலதி ளசதொலதொவவின் 
“நதொனதொ” என்ற நதொவரலத் தமதிழ்ப்படுத்ததியவிருந்த ளபதொததிலும் “மனக்கண்”ரண எழுததிய ளபதொது 
புததியளததொர் உலகதில் சஞ்சரிப்பது ளபதொன்ற உணர்ச்சதி எனக்கு ஏற்பட்டது. பதொத்ததிரைங்கரளச் 
சதிருஷ்டித்து அவர்கரளச் சமுததொயப் பவின்னணவியவிளல உலவ வவிடும்ளபதொது அவர்கள் 
முன்னனில்லதொத ஒரு சக்ததிரயயும் வலதிரவயும் தபற்ற ஆசதிரியரனளய மரலக்க ரவத்து 
வவிடக் கூடும் என்பரத நதொன் அனுபவத்ததில் கண்ளடன். நதொவரல வதொசதிப்பவர்கள் 
மட்டுமல்ல அரத எழுதும் ஆசதிரியனும் உணர்ச்சதிப் 
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தபதொங்கலதில் அகப்பட்டுக் தகதொள்ளளவ தசய்கதிறதொன். இந்தக் கரதரய உருவதொக்கதிய கடந்த 
ஒரு வருட கதொலமும் நதொன் “அமரைதொவததி வளவவில்” ஓர் அங்கத்ததினனதொகளவ ஆகதிவவிட்ளடன். 
ஸ்ரீதர், சதிவளநசர், பதொக்கதியம், சுசகீலதொ, சுளரைஷ், முரைளனி ஆகதிய யதொவரும் இரைவும் பகலும் 
என்ளனதொடிருந்ததொர்கள். அவர்களனின் இன்பத் துன்பங்கரள நதொனும் அனுபவவித்ளதன். 
இப்படிப்பட்ட அனுபவளமற்பட்டு அதரன எழுத்ததில் வடிப்பதற்கு எழுத்ததொளன் தன் உடல் 
சக்ததி, மனச் சக்ததி, நரைம்பவின் சக்ததி ஆகதியவற்ரற மதிகவும் அததிகமதொக ஈடுபடுத்த 
ளவண்டியவிருக்கதிறது. அதனதொற்றதொன் ஆர்னதொல்ட் தபனட் என்ற ஆங்கதில நதொவலதொசதிரியர் 
“நதொவல் எழுதுவதற்கு நதொடகம் எழுதுவததிலும் பதொர்க்க அததிக நரைம்புச் சக்ததி ளதரவப்படுகதிறது”
என்ற கூறதியவிருக்கதிறதொர்.

“மனக்கண்”ணவின் பதொத்ததிரைங்கரளப் பற்றதிப் ளபசுரகயவிளல, என்ரனப் தபரிதும் மரலக்க 
ரவத்தவர் சதிவளநசளரை. அவர் எவ்வவிதம் நடந்து தகதொள்வதொர் என்பது எனக்கு முன் கூட்டிளய
ததரியதொது. தபரிய மனனிதரைதொன அவர் தன்னனிஷ்டம் ளபதொல் நடந்து தகதொள்வதொர். அவரரை 
நதிரனத்ததொல் வதொசகர்களுக்கு எப்படிளயதொ. என்ரனப் தபதொறத்தவரரையவில் எழுந்து நதின்ற 
மரியதொரத தசய்ய ளவண்டும் ளபதொன்ற உணர்ச்சதி அவர் முன்னதொல் எனக்கு ஏற்படுகதிறது.

முன்னர் கூறதிய பதொத்ததிரைங்கரளத் தவவிரை பத்மதொ தததொடக்கம் ளவலதொயுதக் கதிழவன் வரரை, 
அததிகதொர் அம்பலவதொணர் தததொடக்கம் அடுத்த வவீட்டு அன்னம்மதொக்கதொ, அவளது மகன் 
ததிரைதொவவிடததொசன், வதொத்ததியதொர் பரைமதொனந்தர், கமலநதொதன், தங்கமணவி, அவள் ளததொழதி 
தரைஜவீனதொ, சதின்ரனய பதொரைததி, நன்னனித்தம்பவி, ளபரைதொசதிரியர் ளநதொர்த்லதி ளபதொல் ஏரைதொளமதொன 
பதொத்ததிரைங்கள் மனக்கண்ணவில் வந்து தசன்ற ளபதொததிலும்’ளமதொகனதொ’ என்னும் கதிளனியும் ‘ஸ்ரீதர்’ 
‘சுளரைஷ்’ என்ற மமீன்களும் என் மனரத வவிட்டு ஒரு ளபதொதும் அகலதொ. 
இததில் ‘ளமதொகனதொ’ என்னும் கதிளனி மனனிதரைதொல் மதொற்ற முடியதொத சதிவளநசரின் உள்ளத்ரதத் தன்
கதிளனிப் ளபச்சதொல் மதொற்றதித் தனனிப் தபருரம தகதொண்டதல்லவதொ? கருங்கல்லதில் ஈரைத்ரதப் 
தபய்த கல்லுருக்கு ளவரலரய அது தசய்ததிருக்கதிறது.

'மனக்கண்' முடிளவதொடு நதொம் ஸ்ரீதர் தததொடக்கம் ‘ளமதொகனதொ’ வரரை எல்லதொப் 
பதொத்ததிரைங்களனிடமதிருந்தும் வவிரட தபறகதிளறதொம். அத்துடன் பல்கரலகழகத்து நதொடக ளமரட 
தததொடக்கம், ளதர்ஸ்டன் வவீததி, தகதொட்டதொஞ்ளசரன, மவுண்ட் வவவீனனியதொக் கடற்கரரை, 
தநதொச்சதிக்கரட சுந்தளரைஸ்வரைர் ளகதொவவில், ‘அமரைதொவததி வளவு, 'கதிஷ்கதிந்ததொ' இல்லம்,, 
பம்பலப்பவிட்டி ‘எஸ்கதிளமதொ’ ஐஸ்கதிறவீம் பதொர்லர் ஆகதிய இடங்களனில் நதொம் ஸ்ரீதருடன் சுற்றதித் 
ததிரிந்ததற்கும் முடிவு வந்துவவிட்டது. ஸ்ரீதரின் தசயல்களனில் என்னதொல் மறக்க 
முடியதொத ஒன்ற அவன் கதொல்ளபஸ் கடற்கரரையவில் பத்மதொவுடன் மரழ நவீரைதொடியரம. கதொவவிய
நதொயகர்கள் கடல் நவீரைதொடியரமரயயும் புனல் நவீரைதொடியரமரயயும் நதொம் முன்னர் பல 
நூல்களனில் படித்ததிருக்கதிளறதொம். ஆனதொல் ஸ்ரீதர் ததொன் முதன் முதலதொக மரழ 
நவீரைதொடிய கததொநதொயகதனன்ற நதொன் நதிரனக்கதிளறன். “மனக்கண்” ஒரு வவிரிந்த நதொவல். அததில் 
ஓர் இததிகதொசத் தன்ரம இருக்க ளவண்டுதமன்ற நதொன் வவிரும்பவிளனன். அததில் நதொன் 
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எவ்வளவு தூரைம் தவற்றதி தபற்றதிருக்கதிளறன் என்பரத நதொன் அறதிளயன். தபரிய 
படதொங்கதில் எழுதப்பட்ட பரைந்த சதித்ததிரைம் அது. ஆனதொல் சதித்ததிரைம் குரறவற்றததொ? கரல 
இலக்கதியத் துரறகரளப் தபதொறத்தவரரையவில் குரறவற்ற பரடப்பு எதுவுளம இவ்வுலகதில் 
எவரைதொலும் பரடக்கப்பட்டு வவிடவவில்ரல. வவிக்டர் ஹதியூளகதொ பற்றதியும் 
டதொல்ஸ்டதொய் பற்றதியும் கூட அப்படித்ததொன் தசதொல்கதிறதொர்கள்.

இலக்கதிய வவிமர்சனப் பவிரைச்சதிரனயதொன இது பற்றதி இங்ளக வவிரிவதொக எழுத இடமதில்ரல. 
இன்னும் நூலதொசதிரியளரை தந்து நூலதின் சதிறப்புகரளயும் குரறகரளயும் பற்றதி எழுதலதொமதொ 
என்ற இன்தனதொரு ளகள்வவியும் பவிறக்கதிறது. அவ்வதொற அவன் எழுத முற்படும்ளபதொது, 
தபதொய்யதொன அடக்கமும், தன் குஞ்சு தபதொன் குஞ்சு என்ற மனப்பதொங்கும் சரியதொன 
வவிமர்சனத்துக்குப் பதொதகமதொக அரமயலதொம். ஆகளவ “மனக்கண்”ரண எவ்வவிதத்ததிலும் 
இங்ளக வவிமர்சதிப்பது என் ளநதொக்கமல்ல.

தததொடர் நதொவல்: மனக்கண் - அத்ததியதொயம் 2நதொன் இத்தததொடர்கரதரய எழுத ஆரைம்பவித்ததும் 
எனது சக எழுத்ததொளரும் நதொவலதொசதிரியருமதொன தச.களணசலதிங்கனனின் இந்ததிய வவிஜயத்ததின் 
பயனதொக, தசன்ரன இலக்கதிய வட்டதொரைங்களனில் எழுந்த ஒரு ளகள்வவிரயப் பற்றதி நதொன் 
இங்ளக குறதிப்பவிட வவிரும்புகதிளறன். ஒரு தததொடர் நவவீனம் நல்ல இலக்கதியமதொக அரமய 
முடியுமதொ என்பளத அது. பத்ததிரிரகயவின் தகதொள்ரக நதொவலதின் ளபதொக்ரக 
அமுக்கலதொதமன்பதும், வதொரைதொந்த வதொசகனனின் ஆவரலத் தூண்டுவதற்கதொக ஓர் 
எழுத்ததொளன் நதொடகத் தன்ரமயற்ற இடங்கரளயும் நதொடகமதொகக் கதொட்ட முயலதொதமன்றம், 
இவ்வவிதம் வவிட்டுக் தகதொடுப்பது அவனது பண்பதொகதிவவிட்டதொல் அவன் கரலயவில் தபதொய்ரம 
புகுந்து வவிடுதமன்றம் களனசலதிங்கன் சுட்டிக்கதொட்டினதொர். இததில் ஓரைளவு உண்ரம 
அடங்கதியவிருக்கதிறது என்பரத நதொன் மறக்க வவில்ரலயதொயவினும், முழு உண்ரமயவின் 
தசதொரூபமும் அததில் இல்ரல என்ளற நதொன் எண்ணுகதிளறன். ஏதனனனில் இன்ற உலகப் 
ளபரிலக்கதியங்களதொகக் தகதொண்டதொடப்படும் பல நதொவல்கள் தததொடர் கரதகளதொக 
எழுதப்பட்டனளவ. தடதொஸ்ளடதொவ்ஸ்கதியவின் “கதொம்ளசதொவ் சளகதொதரைர்கள்” தநக்ரைளசதொவ் ரிவ்யூ 
என்னும் சஞ்சதிரகயவில் தவளனிவந்த தததொடர் கரதததொன். எமதினனி ளசதொலதொவவின் ‘ நதொனதொ’வும் 
முதலதில் தததொடர்கரதயதொகளவ தவளனியவிடப்படது. டிக்தகன்ஸதின் ‘ஒலதிவர் 
டுவவிஸ்ட்,’ ‘நதிக்கலஸ் நதிக்கல்பவி,’ ‘இரு நகரைக் கரதகள்’ என்பனவும் ‘தபன்ட்லீஸ் வவீக்லதி’ 
ளபதொன்ற சஞ்சதிரககளனில் தததொடர்கரதகளதொக தவளனியவிடப்பட்டரவ ததொம். ஏன், தமதிழகத்ததின் 
சதிறந்த நதொவலதொசதிரியர் என்ற கருதப்படும் ‘கல்கதி’யவின் எல்லதொ நதொவல்களுளம ‘ஆனந்த 
வவிகடனனி’லும் ‘கல்கதி’யவிலும் தததொடர் கரதகளதொக தவளனிவந்தரவ ததொளம? ஆகளவ ஒரு 
நதொவல் நல்ல இலக்கதியமதொக அரமகதிறததொ அல்லவதொ என்பரத, அது தததொடர்கரதயதொக 
எழுதப்படுகதிறததொ அல்லது ளநரைடியதொகளவ புத்தகமதொக தவளனியவிடப்படுகதிறததொ என்பது 
ஒருளபதொதும் நதிர்ணயவித்து வவிடதொது என்பளத எனது கருத்து. சதிறந்த இலக்கதியப் புலன்வதொய்ந்த
எழுத்ததொளனதொல் சதிரைமமதொன சூழலதிலும் நல்ல இலக்கதியத்ரதப் பரடக்க முடியும்.
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இரவ ளபதொக முடிவுரரையவின் ஓர் அம்சம் நன்றதி நவவிலலதொகும். ‘மனக்கண்’ நதொவரல நதொன் 
உருவதொக்கதித் தததொடர் கரதயதொக தவளனியவிடுவதற்குத் ‘ததினகரைன்’ வதொரை மஞ்சரி எனக்களனித்த 
வதொய்ப்ரப நதொன் ஒரு ளபதொதும் மறக்க முடியதொது. இதற்கதொக எனது 
மனப்பூர்வமதொன நன்றதிரயத் ‘ததினகரைன்’ வதொரை மஞ்சரிக்குத் ததரிவவித்துக் தகதொள்கதிளறன்.

[நன்றதி: ததினகரைன்]
பததிவுகள், ஏப்ரில்2, 2013
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14. எமதிலதி வஸதொலதொ: வழுக்கதி வவிழுந்த வடிவழகதி 'நதொனைதொ' மூலம் ரவயத்ரதக் 
கலக்கதிய நதொவலதொசதிரியர்! பவிதரைஞ்சுப் வபனைதொ மன்னைர்களளின் ஒப்பற்ற வஜதொததி எமதிலதி 
வஸதொலதொ!  -  அ.ந.கந்தசதொமதி- 

[14.10.1951ல் சுதந்ததிரைன் வதொரைப்பததிப்பவில் தவளனியதொன அறதிஞைர் அ.ந.கந்தசதொமதியவின் எமதிலதி ளஸதொலதொ பற்றதிய
கட்டுரரையவிது. சுதந்ததிரைனனில் ளஸதொலதொவவின் நதொவலதொன 'நதொனதொ'ரவ தமதொழதிதபயர்த்து தவளனியவிடுவதற்கு 
முதல்வதொரைம் 'நதொனதொ'வவின் ஆசதிரியரைதொன எமதிலதி ளஸதொலதொரவப் பற்றதி அ.ந.க எழுததிய அறதிமுகக் 

கட்டுரரையதொக இதரனக் கருதலதொம் - பததிவுகள்].   

உலக எழுத்ததொளர் வரிரசயவிளல முதலதிடம் தபற்றவர்களனில் ஒருவர் எமதிலதி ளஸதொலதொ. 
ளஸதொலதொவவின் வதொழ்க்ரக துன்பமும், துயரைமும் நதிரறந்தது. வதொழ்க்ரகப் 
பதொரதயவிளல தசன்ற தகதொண்டிருக்கும்ளபதொது சற்றம் எததிர்பதொரைதொதவவிதமதொக இருளனில் 
மரறந்ததிருந்து கள்வர்கள் ததொக்குவதுண்டல்லவதொ? உலகத்ததிலுள்ள மதொந்தரிதல அளனகருக்கு
ஏற்படும் துன்பங்கள் இந்த ரைகத்ரதச் ளசர்ந்தரவததொன். ஆனதொல் ளஸதொலதொளவதொ 
துன்பத்ரத எததிர்தகதொண்டரழத்த வவிளனதொதப் பவிரைகதிருததி. 'பதொரதயவிளல கள்வன் இருப்பதொன்; 
அதுவும் கத்ததியும், ஈட்டியும், துப்பதொக்கதியும் ததொங்கதிக் கதொத்ததிருப்பதொன். நதொளனதொ 
நதிரைதொயுதபதொணவியதொக உள்ளத்ததின் துணவிதவதொன்ளற கவசமதொக, சத்ததியத்ததின் ளகடயளம 
கதொவலதொகச் தசல்கதிளறன். கள்வன் ஆயுதபதொணவியதொகக் கதொத்ததிருப்பது மட்டுமல்ல, என்ரனத் 
ததொக்குவதும் நதிச்சயம். இருந்துதமன்ன? துன்பம் நதிரறந்த அந்தப் பதொரதயவிளல தசல்ல 
ளவண்டியது உண்ரம அறதிந்த எனது தபதொறப்பு. உலகதினதரைன்ரனப் பதொர்த்து 
எள்ளனி நரகயதொடுவர். கருங்கற்பதொரறயவில் கவவிஞைன் தன் தரலரய ளமதொததினதொல் 
கவவிஞைனுக்கதொபத்ததொ கல்லுக்கதொபத்ததொ? என்ற ளபசுவர். இருந்துதமன்ன? 
வதொனந்தூளதொகதினதொலும், மண் கம்பதமய்ததினதொலும், என் மண்ரட சுக்குநூறதொகதினதொலும் இந்தப் 
பதொரதயதொல்ததொன் தசன்ற தவீருளவன். ஒரு உத்தம தகதொள்ரகக்கதொக என்ரனளய நதொன் 
பரணயம் ரவக்கதிளறன்!' என்ற ஒளரை மனப்பதொன்ரமளயதொடு துன்பத்ரத வரைளவற்கச் தசன்ற 
ததியதொக புருஷர் ளஸதொலதொ.

 ஆம், ளஸதொலதொ எவளனதொ ஒருவன் கதொட்டிய வழதியவில் தசன்ற துன்பத்ததின் ரகயவில் 
மதொட்டிக்தகதொண்ட ஏமதொளனிப் ளபர்வழதியல்ல. ததரிந்ளத துயரைத்ரத வரித்தவர். இது நம்ரமக் 
தகதொல்லும் நதொகபதொம்தபன்ற ததரிந்துதகதொண்ளட நல்ல பதொம்பவின் நஞ்சுப் ரபக்கு 
அருகதொக தமது ரககரளக் தகதொண்டுளபதொய் ரவத்தவர் அவர்.

கூட்டத்ததில் கூடிநதின்ற கூவவிப் பவிதற்றரகயவில் எங்ளகதொ பதொர்த்த குறதி எவளனதொ ஒரு 
அப்பதொவவிரயத் ததொக்கதி வவிடுகதிறது. அவ்வவிதம் அகஸ்மதொத்ததொக ஏறப்டும் மரைணத்ரதளயதொ , 
கதொயத்ரதளயதொ ரவத்துக்தகதொண்டு ததியதொகதி, தவீரைர் என்ற வர்ணவிப்பது இந்த வவிளம்பரை 
யுகத்ததின் வவியதொததி. ளஸதொலதொ அந்த ரீததியவில் ததியதொகதியதொகவும், தவீரைரைதொகவும் மதொறதியவரைல்ல. 
தநருப்புச் சுடும் என்பது ததரிந்து தகதொண்ளட அக்கதினனிப் பவிரைளவசம் தசய்யத் துணவிவு 
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தகதொண்ட உண்ரமயதொன வவீரைர் அவர்; சுருங்கக் கூறதின் குழந்ரதளபதொலத் ததரியதொத்தனமதொக 
வவிளக்கதின் சுடளரைதொடு வவிரளயதொடி வவிபத்துக்கதொளதொகும் மட்டி 'வவீரைர்' பட்டியலதில் அவரரைச் 
ளசர்த்து வவிட முடியதொது.

எமதிலதி ளஸதொலதொவவின் முழுப் தபயர் எமதிலதி எட்வதொர்ட் சதொர்ள்ஸ் அண்ளடதொயவின் ளஸதொலதொ 
என்பததொகும். 1840-ம் ஆண்டு ஒரு இத்ததொலதியருக்கு மகனதொகப் பவிறந்த அவர் பவிதரைஞ்சு 
இலக்கதியத்ததின் சதிளரைதொரைத்ததினமதொகப் பவின்னதொல் மலர்ந்தவர். இன்ற உலக 
ளமரதகளனில் தரல சதிறந்த ஒருவரைதொகவும் கணவிக்கப்தபறகதிறதொர். ஆம் ளஸதொலதொவவின் 
ளமன்ரம அவர் எழுத்ததிளல இமயம்ளபதொல் நதிமதிர்ந்து நதிற்கதிறது. ஆயவினும் அவரைது ளமன்ரம
அவரைது ததியதொக வதொழ்வவிளல ததொன் சூரிய ளகதொளம்ளபதொல் சுடர்வவிட்டு நதிற்கதிறது 
என்ற கூறலதொம்.

1803 ம் ஆண்டு.

ளஸதொலதொ அப்ளபதொது பவிரைபலமதொன எழுத்ததொளரைதொகதி வவிட்டதொர். அவரைது நூல்கரள பவிதரைஞ்சு 
மக்கள் எததிர்பதொர்த்து வதொசதிக்கும் கதொலம். இப்படிப்பட்ட சந்தர்ப்பத்ததில்ததொன் அவரைது உத்தம 
வதொழ்க்ரகயவின் உச்சமதொன அச்சம்பவம் நரடதபற்றது.

கப்டின் டிரரைபஸ் என்பவன் பவிதரைஞ்சுப் பட்டதொளத்ததில் ஒரு அததிகதொரி. ததொய் நதொட்டிளல 
தளரைதொத அன்புதகதொண்ட ளதச பக்தன்.

அவன்மமீது தபதொய்யும் புரனசுருட்டுமதொன வழக்தகதொன்ரற பவிதரைஞ்சு அரைசதொங்கத்ததின் தபரிய 
அததிகதொரிகள் ளஜதொடித்து வவிட்டதொர்கள். ஜவீவதொததொரைமதொன ரைதொணுவ ரைகசதியங்கரள நதொட்டின் 
எததிரிகளுக்கு வவிரலளபசதி வவிறக முன்வந்த தகதொரலபதொதகம் புரிந்ததொன் என்பளத 
குற்றச்சதொட்டு.

ளதசத்துளரைதொகதி என்ற வவிசதொரைரணக் கூண்டிளலறதி, சதிரறக்கூண்டிலும் தள்ளப்பட்டுப் பவின்னர் 
தவீவதொந்தரை சதிட்ரசயும் வவிததிக்கப்பட்டது.

முழு உலகமும் அவரனக் குற்றவதொளனி என்ற நம்பவியது. 'துளரைதொகதி உண்ட வவீட்டுக்கு 
இரைண்டகம் தசய்தவன், நதொட்ரடக் கதொட்டிக் தகதொடுத்த நதொசகதொலன்' என்ற தபதொது மக்கள் 
அவரன ஏசதினர்.

ஆனதொல் 'ததொன் குற்றமற்றவன், நதிரைபரைதொததி!' என்ற அபரல டிரரைபஸ் ஓலமதிட்டதொன்.

இந்த ஓலம் எமதிலதி ளஸதொலதொவவின் கதொததில் வவீழ்ந்தது. டிரரைபஸ்ஸதின் வதொழ்க்ரகரய 
ஆரைதொய்ந்ததொர். நடந்த சம்பவங்களனின் உணரம வவிபரைங்கள் யதொரவ என்ற துருவவிப் பதொர்த்ததொர்.
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கரடசதியவில் அவர் ஒரு முடிவு கண்டதொர். டிரரைபஸ் நதிரைபரைதொததி! இதரன 
உலகறதிய முழங்க ளவண்டுதமன்ற வவிரும்பவினதொர் அவர்.

ஆனதொல் நவீததிமன்றளம தவீர்ப்பளனித்துவவிட்டபவின் இரதபற்றதி யதொருளம ளபசதிவவிட முடியதொது. 
ளகதொர்ட்ரட அவமததித்ததற்குக் தகதொடுஞ்சதிரறயவில் துஞ்சளவண்டிவரும்.

தமளனமதொய் இருக்க ளவண்டியதுததொன். மனளததொடு புரதந்த மர்மமதொக டிரரைபஸ் நதிரைபரைதொததி 
என்ற தசய்ததிரய மரறத்துவவிட  ளவண்டியதுததொன். ஆனதொல் ளஸதொலதொ அவ்வவிதம் 
சத்ததியத்ததிற்குச் சமதொததிகட்டிவவிட்டு வதொழ்ந்ததிருக்கச் சம்மததிக்கவவில்ரல.

சதொகதொத சத்ததியத்துக்கு பவிதரைஞ்சு நவீததிமன்றம் சமதொததி கட்டிவவிட்டது. அந்தச் சமதொததிரயப் 
தபதொடியதொக்கதி சத்ததியத்ரத புரத குழதியவிலதிருந்து மமீட்களவண்டும். இது ளஸதொலதொவவின் 
உள்ளத்ததின் உயவிரின் தவறதித் ததொகமதொக ஓங்க ஆரைம்பவித்தது.

நவீததிமன்றத்துக்கு மட்டுமல்ல அஞ்ச ளவண்டியவிருந்தது. பவிதரைஞ்சுப் தபதொதுமக்கரளப் 
பதொர்த்தும் நடுங்க ளவண்டிய நதிரலரமளய ளஸதொலதொவவின் நதிரலரம. துளரைதொகதிக்குப் பரிந்து 
ளபசுகதிறதொன் என்ற மக்கள் தூற்றவர். தகதொபதொளவசம் தகதொள்வர். இன்னும் 
என்தனன்ன தசய்வர் என்ற கூறதிவவிட முடியதொது.

ளஸதொலதொ இந்தப் பயங்கரைப் பதொரதயவில் தவஞ்சதிரறயும் மக்கள் தவஞ்சதினமுளம 
எததிர்தகதொள்ளும் ஒற்ரறயடிப் பதொரதயவில் கதொல் ரவத்ததொர். துணவிந்து நடந்ததொர்.

'நதொன் குற்றஞ் சதொட்டுகதிளறன்' - என்ற தரலப்பவில் அவர் எழுததிய கட்டுரரையவில் 
சட்டத்துக்கும் சர்க்கதொருக்கும் சவதொல் வவிடுத்ததொர். நவீததிமன்றத்ரத ஏளனம் தசய்ததொர். வருவது 
வரைட்டும் என்ற துணவிந்து நதின்றதொர். வழக்ரக உருவதொக்கதியவர்கள்மமீதும் கூடக் 
குற்றஞ்சதொட்டினதொர் அவர்.

துளரைதொகதிக்குப் பரிந்து ளபசும் துளரைதொகதி என மக்கள் ளஸதொலதொரவத் தூஷதித்தனர். சத்ததியத்ரத 
நதிரலநதொட்டிப் புகரழரடய எண்ணும் மனனிதர்கள் உலகதில் ஆயவிரைக்கணக்கதில் 
ளததொன்றதொவவிட்டதொலும் ஓரிருவரைதொவது அவ்வப்ளபதொது ளததொன்றக் கூடும். ககீர்த்ததியவின் 
கவர்ச்சதியவின் முன்னதொல் கஷ்ட்டங்கரளச் சகதித்துக் தகதொள்ளும் துணவிவும் ரதரியமும் 
அவர்கள் உள்ளத்ததிளல ளததொன்றதி ,மலர்வதும் சதொததொரைணம். ஆனதொல் சத்ததியத்ரத நதிரலநதொட்ட
முன்வந்ததொல் நதொட்டின் இகழ்ச்சதிரயளய அரடய ளநரிடும் என்ற ததரிந்தும் 
அந்தப் பதொரதயவிளல தசல்ல முன்வந்தவர் ளஸதொலதொ!

ளஸதொலதொவவின் வதொதம் மக்களனிரடளய தசல்லுபடியதொகவவில்ரல. அவர்கள் டிரரைபஸ் ளஸதொலதொ
உருவங்கரளப் ளபதொல் ரவக்கல் உருவம் சரமத்துத் தவீயவிலதிட்டுக் தகதொளுத்ததினர். ளஸதொலதொ 
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மமீது கல்லதொதலறதிந்ததொர்கள். அறதிஞைரின் இரைத்தம் வவீததியவில் சதிந்ததியது. ' அவர் என்றம் 
எததிர்த்துவந்த ளகதொடீஸ்வரைக் கும்ப'லும் சததித்ததிட்டம் தவீட்டி அவர்மமீது வஞ்சம் தவீர்க்க 
முன்வந்தது. ளபதொததொதற்குப் ளபதொலதிசதொர் அவர்மமீது வழக்குத் தததொடர்ந்ததொர்கள். நவீததிமன்றத்ததிளல'
டிரரைபஸ் குற்றமற்றவன. என் சதிரதயவிளல நவீததி சதிறக்குமதொனதொல் ளபதொதும்! எனக்குத் ததிருப்ததி' 
என்ற முழங்கதினதொர் மகதொத்மதொ ளஸதொலதொ.

அவர் சதிரதவுண்டதொர். எனனினும் நவீததி சதிறந்து வவிடவவில்ரல. அவர் வவிடுத்த சவதொரல ஏற்றக் 
தகதொண்ட நவீததிமன்றம் அவருக்குச் சதிரறத்தண்டரன வவிததித்தது. இதனதொல் புரைட்சதிக்கதொரைர் 
பலரும் தசய்த ளவரலரயளய அவரும் ளமற்தகதொள்ளும்படி ஏற்பட்டது. 
பவிரைதொன்ரஸ வவிட்டு இங்கதிலதொந்துக்கு கம்பவி நவீட்டினதொர் தபரியதொர்.

ஆனதொல் கதொலம் தசல்ல நதிரலரம மதொறதியது. பவிரைதொன்சதிய அரைசதியலதிளல மதொற்றம். புததிய 
மந்ததிரி சரப ஒன்றம் உருவதொகதியது. உண்ரமயதொன ளதசத்துளரைதொகதி எஸ்டர் ளஹஸதி 
என்பவன் ளகதொர்ட்டில் நதிறத்தப்பட்டதொன். அப்ளபதொது தவளனிவந்த தகவல் மமீண்டும் 
டிரரைபஸ் பவிரைச்சதிரனரய நதொட்டிளல கதிளப்பவிவவிட்டது. புனர் வவிசதொரைரண ஆரைம்பவித்தது.

ளஸதொலதொவுக்கு தவற்றதி! 1899ம் ஆண்டு ளஸதொலதொ உற்சதொகம் நதிரறந்த மனளததொடு 
ததிரும்பவினதொர். டிரரைபஸ் வவிசதொரைரண நவீண்டு தகதொண்ளட ளபதொயவிற்ற. ஆனதொல் அதற்கதிரடயவில் 
1902ம் ஆண்டு ளஸதொலதொ ஒரு அடுப்பவினதொல் ஏற்பட்ட வவிபத்ததிளல சதிக்கதி கதொலமதொகதி 
வவிட்டதொர். எனனினும் அந்த மகதொனனின் முயற்சதி வவீண் ளபதொகவவில்ரல. 1906ம் ஆண்டு டிரரைபஸ்
வழக்கதிளல முடிவதொன் தவீர்ப்பு தவளனியவிடப்பட்டது.

ஆம்! டிரரைபஸ் நதிரைபரைதொததி. ளஸதொலதொ பதொவவிக்குப் பரிந்து ளபசதியவரைல்ல! நவீததிக்குப் பரிந்து 
ளபசதியவர்! - என்ற உலகம் அறதிந்து தகதொண்டது.

அவரைது கல்லரறயவிளல பவிரைபல பவிதரைஞ்சுக் கததொசதிரியர் அண்ளடதொஸ் பவிரைதொன்ஸ் உருக்கமதொன 
பவிரைசங்கம் தசய்ததொர். ளஸதொலதொவவின் வதொழ்க்ரகயவின் தபருரமரய நதொடறதியப் ளபசதினதொர் அவர்.

ளஸதொலதொவவின் துயர்ச் சரிரத இது. கண்ணவிரைதொலும், வவீரைத்ததொலும், ததியதொகத்ததொலும், அன்பதொலும்,
தநஞ்சுரைத்ததொலும் சரமக்கப்பட்ட அற்புதமதொன சரிதம். இந்தச் சரிதத்ரத உலகமறதியச் தசய்த
எப்ருரம அதமரிக்க சதினனிமதொத் தயதொரிப்பதொளர் டதொரிஸ் தஸனக்குக்கு உரியததொகும். இதுவரரை 
தவளனிவந்த வதொழ்க்ரகச் சரிதச் சதினனிமதொப் படங்களனிளல ஒப்பற்ற சதித்ததிரைம் என அகதிலம் 
தகதொண்டதொடுவது 'எமதிலதி ளஸதொலதொ வதொழ்க்ரகளய'யதொகும்.

எமதிலதி ளஸதொலதொ: ளஸதொலதொவவின் இலக்கதிய வதொழ்வவிளல இனனிப் புகுளவதொம்.

ளஸதொலதொ இலக்கதியத்ததிளல ளமதொகனமதொன கனவுகரளத் ளததொற்றவவிக்கும் ளபதொக்கதில் 
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நம்பவிக்ரக தகதொண்டவரைல்ல. சதொக்கரட உலரகச் சதொக்கரட நதொற்றத்ரத நதொம் 
உணரைத்தக்கவரகயவில் இயற்ரகத்தன்ரமயுடளன சரமப்பததில்ததொன் அவரைது சதிறந்த கரல 
தவற்றதி தபறகதிறததன்ற கூறலதொம். 'இயற்ரக வதொதம்' (Naturalism) என்ற அவரும் அவரைது 
ளகதொஷ்ட்டியவினரும் தமது இலக்கதியப் பதொணவிக்கு நதொமகரைணம் தசய்து தகதொண்டனர்.

ளஸதொலதொவவின் வதொழ்க்ரக பதொரிஸ் குமதொஸ்ததொவதொக ஆரைம்பவித்தது. சமூகத்ரதத் ததிடுக்கதிட 
ரவத்து எழுதுவததில் அவர் சமர்த்தர். 1877ல் அவர் தவளனியவிட்ட 'லதொ அசளமதொயர்' நதொவல் 
குடிகதொரை வதொழ்க்ரகரயச் சதித்ததிரிப்பது. இதுளவ அவரைது புகழ் என்னும் 
ளகதொட்ரடயவின் ளகதொபுரைவதொசலதொக அரமந்தது எனக்குறதிப்பவிடலதொம்.

சமுததொயம் அவர் பச்ரச பச்ரசயதொக எழுததிய வவிஷயங்கரளக் கண்டு தகதொததிப்பரடந்தது. 
சகீறதி உறமதியது. அவர் 'லதொ அசளமதொயர்' ஆவரல 'லதொ ளபதொய்ன் பப்ளனிக்' என்னும் 
பத்ததிரிரகயவில் தததொடர்கரதயதொக தவளனியவிட ஆரைம்பவித்தவுடளன நதொதடல்லதொம் அததிர்ச்சதி. 
பத்ததிரிரகயவின் சந்ததொததொர்கள் சந்ததொக்கரள வதொபஸ் தபற ஆரைம்பவித்து வவிட்டனர். 'தபரிய 
புள்ளனிகள் கண்டனக் கடிதம் எழுததினதொர்கள். முடிவவில் கரதரய தவளனியவிட முடியதொது எனப் 
பத்ததிரிகதொசதிரியர்கள் ளஸதொலதொவுக்குத் ததரிவவித்து வவிட்டனர்.

ஆனதொல் இந்த நதிகழ்ச்சதி நரடதபற்றது ளஸதொலதொவவினததிர்ஷ்டம் என்றததொன் கூற ளவண்டும். 
ஏதனனனில் இன்தனதொரு சஞ்சதிரக 'இளததொ நதொன்பவிரைசுரிக்கதிளறன்' என்ற முன்வந்தது. அந்தப் 
பத்ததிரிரகயவின் தபயர் 'லதொ ரிப்பப்ளனிக் டி தலட்டர்ஸ்' என்பததொகும். இததில் 
கரதயவின் பவிற்பகுததி தவளனியதொயவிற்ற.

இந்த எததிர்பதொரைதொத வவிளம்பரைத்ததொல் முடிவவில் புஸ்தக ரூபத்ததில் இந்நதொவல் தவளனியதொனளபதொது 
தவகுவவிரரைவதொகளவ ஒரு லட்சம் பவிரைததிகள் வவிற்றப் ளபதொய்வவிட்டததொம்.

ளஸதொலதொ வவிமர்சகர்களனின் எததிர்ப்ரபக் கண்டு அஞ்சதி வவிடவவில்ரல. துணவிளவ உருவதொன 
அவர் என்ன கூறதினதொர் ததரியுமதொ?

'முதலதில் அவர்கள் எங்கரளப் பதொர்த்து நரகப்பததில் ஆரைம்பவிப்பதொர்கள். ஆனதொல் பவின்னர் 
எங்கரளப் பதொர்த்து 'கதொப்பவி' அடிப்பததில்ததொன் அவர்கள் முடிவரடவதொர்கள். ஆம். 
இலக்கதியத்ததிளல ஒரு புது நூற்றதொண்ரட நதொம் சரமக்கத் தததொடங்கதி வவிட்ளடதொம்'.

'நதொனதொ' தவளனியதொயவிற்ற!

'நதொனதொ' ததொன் ளஸதொலதொ வதொழ்வவின் தபருதவற்றதி. டிரரைபஸ் சம்பந்தமதொக அவர் அரடந்த 
தவற்றதிளயதொடு சமரதயதொக இந்த அபூர்வமதொன நூரலக் குறதிப்பவிடலதொம். நதொடக் அரைங்கதில் 
நட்சத்ததிரைமதொய் ஒளனிவவீசதிய 'நதொனதொ' வவிபச்சதொரைத்ரதத் தததொழதிலதொய் நடத்ததிய ஒரு 
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ளவசதி. அவளது வதொழ்க்ரகயவின் ளததொற்றம், மலர்ச்சதி, சகீரைழதிவு என்பனததொம் கரதயவின் 
தபதொருட்கள். நதொனதொ பதொத்ததிரைம் இலக்கதிய உலகதில் தனனியவிடம் ளதடிக் தகதொண்டது.

இப்புஸ்தகம் தவளனிவந்ததும் முழுப் பதொரிஸ் நகரைமும் புஸ்தகக் கரடகளுக்கருளக 
குழுமதியது. முதற்பததிப்பதொன தமதொத்தம் 50,000 பவிரைததிகளும் தவளனியதொன முதலதொவது ததினளம 
வவிற்றத் தவீர்ந்துவவிட இரைண்டதொம் பததிப்பு 10,000 பவிரைததிகரள அடுத்த நதொளள 
தவளனியவிடும் நதிர்ப்பந்தம் பவிரைசுரைகர்த்ததொக்களுக்கு ஏற்பட்டது.

இன்ற 'நதொனதொ' தமதொழதிதபயர்க்கப்படதொத வளம் தபற்ற பதொரஷ கதிரடயதொது. ஆங்கதிலத்ததில் 
மட்டும் 15 லட்சம் ரகயடக்கப் பவிரைததிகள் இதுவரரை வவிற்பரனயதொகதியுள்ளன.

'நதொனதொ' புஸ்தகம் ளவசதியவின் கரத அல்லவதொ? இது ஆசதிரியரின் தசதொந்த அனுபவம் என்ற 
கயவிற ததிரிப்புகள் பலவும் தவளனியதொகதின. 'நதொனதொ' என்ற ளவசதிளயதொடு அவருக்கு ளநரில் 
அறதிமுகம் என்றம் அவரளளய கததொநதொயகதி ஆக்கதிவவிட்டதொதரைன்றம் வரசமதொரி 
தபதொழதிந்தனர்.

ளஸதொலதொவும் 'மதொடம் பவதொரி' எழுததிய குஸ்ததொவ் பவிளதொபரியும் நண்பர்கள். சதிறகரத மன்னர் 
மதொப்பசதொன் ளஸதொலதொவவின் அந்தரைங்க சதிஷ்யர். எப்தபதொழுதும் ளஸதொலதொவவின் முன்னும் 
பவின்னும் ததிரிவதொர் அவர். ரைஷ்ய எழுத்ததொளர் ரீடர்கதினவீவும் அவரரை ளநரிலும் 
வந்து தரிசதித்ததொர்.

பவிளதொபரியவின் இலக்கதியப் ளபதொக்குக்கும் ளஸதொலதொவவின் இலக்கதியப் ளபதொக்குக்கும் வவித்ததியதொசம்.
இருந்தளபதொததிலும் பவிளதொபரி பவிளதொபரி ளஸதொலதொவவின் அகண்டதொகதொரைமதொன இலக்கதிய வளத்துக்கு
அஞ்சலதி தசலுத்ததினதொர். அவருக்குப் பவிடிக்கதொத அம்சம் ளஸதொலதொவவின் எல்ரல மமீறதிய - சதில 
சமயங்களனில் அருவருப்பூட்டும் யததொர்த்தவதொதளமயதொகும். பவிளதொபரி ளஸதொலதொரவப் பற்றதிப் 
பவின்வருமதொற குறதிப்பவிட்டுள்ளதொர்.

'கரல உலகதில் கதொல்கள் அழுக்கரடந்த வவிஸ்வரூபம் அவர். அதனதொல் என்ன? அவர் 
வவிஸ்வரூபம் பரடத்தவர் என்பரத யதொர்ததொன் மறத்துவவிட முடியும்?'

ளஸதொலதொ சதிறந்த ஆசதிரியர். சதிறந்த மனனிதர். சதிறந்த ஆசதிரியனுக்கும் சதிறந்த மனனிதனுக்கும் 
உலகதில் மததிப்பு நதிரல தபற்றதிருக்கும்வரரை ளஸதொலதொவவின் புகழ் குன்றதிலதிட்ட தவீபம் ளபதொல் 
அமரை ஒளனி வவீசதிக்தகதொண்ளடயவிருக்கும்.

மூலம்: - 14.10.1951ல் சுதந்ததிரைன் வதொரைப்பததிப்பு
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15. கவவிமணைவி வதசதிக வவிநதொயகம்பவிளரள நதிரனைவுக் கட்டுரரை: புத்தர் வதொழ்ரவ 
வவிளக்கும் புதுரமத் தமதிழ்க் கதொப்பவியம். 'ஆசதிய வஜதொததி'யவின் அருங்கனைளிச் சதிறப்பு! 
- அ.ந.கந்தசதொமதி -

[ கவவிமணவி ளதசதிகவவிநதொயகம் பவிள்ரள தமதிழ்க் கவவிரதயுலகதில் முக்கதியமதொனளததொர் கவவிஞைர். பக்ததிப் 
பதொடல்கள், குழந்ரதப் பதொடல்கள், இயற்ரக பற்றதிய பதொட்டுகள், தமதொழதிதபயர்ப்புக் கவவிரதகள், 
கதொவவியங்கள், ளதசதியம் பற்றதிய கவவிரதகள், சமூக ளநதொக்குரடய கவவிரதகள் , வதொழ்த்துப் பதொக்கள் 
எனப் பல்ளவற கருத்துரடய கவவிரதகரளப் பரடத்தவர் கவவிமணவி. அவரைது நதிரனவு நதொளதொன 
தசப்டம்பர் 26இல் , ஈழத்துத் தமதிழ் இலக்கதிய உலகதின் முன்ளனதொடிகளனில் 
முக்கதியமதொனவர்களனிதலதொருவரைதொன அறதிஞைர் அ.ந.கந்தசதொமதி கவவிமணவியவின் 'ஆசதிய ளஜதொததி' என்னும் 
கதொப்பவியம் பற்றதி எழுததிய 'புத்தர் வதொழ்ரவ வவிளக்கும் புதுரமத் தமதிழ்க் கதொப்பவியம். 'ஆசதிய ளஜதொததி'யவின் 
அருங்கனனிச் சதிறப்பு!' என்னும் கட்டுரரையவிரனப் பவிரைசுரிக்கதின்ளறதொம்.  புத்தரின் வரைலதொற்ரற ரமயமதொக 
ரவத்து எட்வவின் ஆர்னதொல்ட் எழுததிய ஆங்கதில நூலதின் தமதொழதிதபயர்ப்பவிது. அறதிஞைர் அ.ந.க.வவின் 
கவவிமணவியவின் தமதொழதிதபயர்ப்புக் கதொவவியமதொன 'ஆசதிய ளஜதொததி' பற்றதிய இக்கட்டுரரை 18.2.1951, 
11.3.1951இல் தவளனியதொன 'சுதந்ததிரைன்' பத்ததிரிரகயவில் 'கவவீந்ததிரைன்' என்னும் தபயரில் தவளனிவந்த 
கட்டுரரை என்பது குறதிப்பவிடத்தக்கது. அக்கதொலகட்டத்ததில் 'பண்டிதர் ததிருமரலரைதொயர்; என்னும் 
தபயரிலும் 'சதிலம்பு' பற்றதிய கட்டுரரைகரள சுதந்ததிரைன் பத்ததிரிரகயவில் அ.ந.க. எழுததியவிருக்கதின்றதொர். - 
பததிவுகள் -]

அரமததி கனனிந்த அவரைது முகத்ரதப் ளபதொலளவ நதொஞ்சதில் கவவிஞைர் ளதசதிக 
வவிநதொயகம்பவிள்ரளயவின் கவவிரதயவில் ஒரு அற்புதமதொன ஆழங்கதொண முடியதொத ளபரைரமததி 
குடிதகதொண்டிருப்பரத நதொம் கதொண்கதிளறதொம். பதொரைததிததொசன் ததொக்கதிவவீசும் சண்டமதொருதம் என்றதொல்
இவர் இனனிக்க வவீசும் மந்தமதொருதம். புதுரவப் புலவர் தகதொந்தளனிக்கும் நவீலப் தபருங்கடல் 
என்றதொல் , இவர் அரமததி நதிலவவி இருக்கும் ஏரி. அவர் தகதொள்ரககளனில் புரைட்சதி இல்ரல. 
தகதொந்தளனிப்பவில்ரல. ஆனதொல் அன்பும், அழகும் , பக்ததியும் , சகீலமும் அவர் 
கவவிரதகளனில் இடம்தபறகதின்றன. அவரில் இரளரமயவின் துடி துடிப்புக் கதிரடயதொது. 
ஆனதொல் பதட்டமதில்லதொத முததிர்ச்சதியவின் முத்ததிரரை அங்ளக இருக்கதிறது. பதொரைததிததொசன் 
பக்ததிரயக் கதொய்ந்து பதொடுகதிறதொர். ளத.வவி.ளயதொ அதற்தகததிரிரட. இன்ரறய கவவிஞைரிளல 
பக்ததிரைசத்ரத அவளரை நன்கு பதொடுபவர் என்றதொல் அது மதிரகயதொகதொது. அவர் எழுததிய 
நூல்களனிளல 'ஆசதிய ளஜதொததி' , 'ககீததொஞ்சலதி', 'உமர் கய்யதொம்', 'நதொஞ்சதில் நதொட்டு மருமக்கள் 
மதொன்மதியம்' என்பன முக்கதியமதொனரவ. இவற்றள் கரடசதி ஒன்ரறத்தவவிரை 
மற்றததல்லதொம் தமதொழதிதபயர்ப்புகள். 'பவிறநதொட்டு நல்லறதிஞைர் சதொத்ததிரைங்கள், தமதிழ் தமதொழதியவில் 
தபயர்த்தல் ளவண்டும்' என்றதொர் ளதசதியக் கவவி பதொரைததியதொர். நதொஞ்சதில் கவவிஞைர் இதரனத் 
ததிறம்படச் தசய்வதற்கு தமதிழ் நதொடு அவருக்குக் கடப்பதொடுரடயததொகும். இந்த 
தமதொழதிதபயர்ப்புகள்  எல்லதொவற்றதிலும் ஆசதிய ளஜதொததிளய தரல சதிறந்தது என்பரத எவரும் 
ஒத்துக்தகதொள்ளளவ தசய்வர். கவவிமணவிரயத் தவவிரை ளவற யதொரும் இந்தக் கஷ்ட்டமதொன 
தமதொழதிதபயர்ப்புப் பணவிரய இவ்வளவு ததிறம்படச் தசய்ய முடியுமதொ என்பது 
சந்ளதகம் மட்டுமல்ல, முடியதொதளத என்றம் கூறதிவவிடலதொம். தமதொழதிதபயர்ப்பு நூல்களனில் நதொம்
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எததிர்பதொர்க்கும் இடக்கர்கள் எதுவுளம இந்நூலதில் கதிரடயதொ.
சரி, இனனி 'ஆசதிய ளஜதொததி' என்னும் கவவிரதப் பூங்கதொவவில் ஒரு சதிறதிது நதொம் நுரழளவதொம். 
'ஆசதிய ளஜதொததி' இந்ததிய நன்னதொட்டில் ளததொன்றதிய மகதொன்களனில் ஒருவர் எனப்ளபதொற்றப்படும் 
தகளதம புத்தருரடய வதொழ்க்ரகக் கரத.  முழு ஆசதியதொவவிலும் தன் மதத்ரத 
நதிரலநதொட்டிய 'புத்த ஞைதொயவிற'க்கு ஆசதிய ளஜதொததி என்ற தபயர் தபதொருத்தமதொனளத.

ளதவளலதொகத்ததில் இரறவன் ளதவர் சரபயவிளல ததொம் மனனித உருக்தகதொண்டு உலகதில் 
அவதரிக்கப் ளபதொவததொக அறதிவவிக்கதிறதொர். இரதத் தததொடர்ந்து கபவிலவஸ்து மன்னன் 
சுத்ளததொதனன் மரனயதொள் மதொயதொ ளதவவியவின் வயவிற்றதிளல ஒரு வவிண்மமீன் வந்து புகுந்தது 
ளபதொன்ற அத்ளதவவியதொர் ஒரு நற்கனவு கதொண்கதிறதொர்.

இந்த அததிசய சம்பவம் உலகம் முழுவததிற்குளம ஆச்சரியமதொன பலன்கரளக் 
தகதொடுக்கதின்றது. அரத நதொஞ்சதில் கவவிஞைர் தசஞ்தசதொற்களதொல் வர்ணவிக்கும் அழகு 
மகதிழத்தக்களத.

'பட்டமரைங்கள் தளனிர்த்தனளவ - எங்கும்
பதொழ்க்கதிணறம் ஊறதிப் தபதொங்கதியளத.
ததிட்டுத் ததிடர் மணற் கதொடும் சுடுகதொடும்
சதில்தலன்ற பூத்துச் சதிலதிர்த்தனளவ'

மதொயதொளதவவி கர்ப்பவததியதொனதொள். ஒரு நதொள் அவள் நந்தவன மரை நதிழலதில் 
உலதொவவிக்தகதொண்டிருக்கும்ளபதொது உரிய கதொலத்ரத உணர்ந்துவவிட்ட இயற்ரக அந்த அற்புதக் 
குழந்ரதரய வரைளவற்கச் சதித்தமதொகதின்றது.

'உரிய கதொலம் உறவரத உணர் மரைம்
மலர் முடி வணங்கதி வரளந்து களனித்தததொரு
தரழ வவீடதொகச் சரமந்த் நதின்றது
பதொரிடம்
பன்மலர் மலர்ந்தததொரு பஞ்சரணயதொவது
பக்கத்ததழுதமதொரு பதொரறயும் பவிளந்து
மதலஇரய அட்ட மஞ்சன நவீரரை
ஓடும் அருவவியவில் ஒழுக வவிட்டது
ளதவவி
ளநரைவு தநதொம்பலம் ளநதொக்கதொடின்றதிளயதொர்
மகவவிரனப் தபற்ற மகதிழ்ச்சதியுற்றனள்.'

ரைதொஜ குழந்ரத பவிறந்ததொல் ளகட்கவதொ ளவண்டும்? எத்தரனளயதொ வவிதமதொன பரிசுகரளத் 
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ததொங்கதித் ளதவரும் மன்னரும், வணவிகரும் வருகதிறதொர்கள். அரைண்மரனக்கு வணவிகர் 
தகதொண்டுவரும் பரிசுகள் ததொம் எவ்வவிதமதொனரவ?

பத்து மடிப்பவிளல மூடினதொலும் - முகம்
பதொர்ரவ மரறந்ததிடதொப் பட்டுக்களும்,
சதித்தரைச் ளசரலத் ததினுசுகளும் - நல்ல
தசம்தபதொற் சரிரகயுந் ததொங்கதிவந்ததொர்

பத்து மடிப்பவிளல மடித்ததொலும் பதொர்ரவ ததரியும் அந்தப் பட்டு எத்தரகய அற்புதமதொன 
மதிருதுவதொன பட்டதொயவிருந்ததிருக்க ளவண்டும்.

பவிள்ரளக்கு நதொமகரைணமுமதொயவிற்ற. சதித்ததொர்த்தன் என்பது தபயர். பவிள்ரள வளர்ந்து 
வதொலதிபமரடகதிறது. அன்ளப அதன் உள்ளமும் உடலுமதொயரமந்துவவிட்டது. ஒரு நதொள் 
ளதவதத்தன் என்ற அரைசதிளங்குமரைன் வதொனனில் பறக்கும் அன்னப் பறரவ ஒன்ரற 
வவில்லதினதொல் எய்து வவீழ்த்துகதிறதொன். கதொயத்ளததொடு ககீளழ வவிழுந்த பறரவரய சதித்ததொர்த்த 
குமதொரைன் ரகயவிதலடுத்துச் சதிசுருரஷகள் தசய்கதிறதொன். அதரனக் கவவிஞைர் அழதகதொழுக 
வர்ணவிப்பது மளனதொரைம்மதியமதொயவிருக்கதிறது.

வவிழுந்த அப்பறரவ, ளமனனி முழுதும்
ஒழுகதி ஓடும் உததிரைம் புரைளத்
துள்ளனித் துள்ளனித் துடிப்பது கண்டு,
சதிந்ரத கனனிந்து, ததிருமதொ மன்னரின்,
தசல்வக் குமதொரைன் சதித்ததொர்த் தன்ளபதொய்,
மலர்ந்து வவிரியதொ வதொரழக் குருத்ததினும்
தண்ணவிய கரைங்களதொல் ததொங்கதி எடுத்து,
மடியவில் ரவத்து மதொர்ளபதொடு அரணத்துத்
தழுவவித் தழுவவித் தளர்ச்சதி நவீக்கதினன்.
அப்பதொல்,
இடக்கரகயவிற் பறரவரய ஏந்ததி, அம்பவிரன
வலக்ரக யதனதொல் வதொங்கதி, வடிந்த
உததிரைம் மதொற்றதி, உறத்ததிய புண்ணவில்

ளதனும் தளனிரும் ளசர்த்துப் பவிரசந்து
பூசதிளய வருத்தம் ளபதொக்கதினன். ஆங்ளக

சதித்ததொர்த்தன் இவ்வளவு அன்பு கதொட்டினதொன் அல்லவதொ? ஆனதொல் அவனுக்கு ளநதொதவன்பது 
கடுகத்தரனயும் ததரியதொது. ளநதொவு எவ்வவிதம் இருக்கும் என்ற பரீட்ரச பதொர்க்க 
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வவிரும்பவினதொன் அரைசகுமதொரைன், எனளவ:
பறரவயவின் மமீது பதொய்ந்த அம்பவின்
முரனரயத் தனது முழங்ரக யதனனில்
அமுக்கதிப் பதொர்த்தனன்; ஐளயதொ! ' என்றனன்;
பவிரிந்து பவின்னும் பறரவரய எடுத்துத்
ததொயவினும் இரைங்கதித் தழுவவி அரணத்தனன்.

சதிறதிது ளநரைம் தசல்ல ளதவதத்தன் அங்ளக வந்து பறரவரயத் தரும்படி  ளகட்கதிறதொன். 
சதித்ததொர்த்தன் மறக்கதிறதொன். ' பறரவ இறந்ததிருந்ததொல் அதரன நதொன் உனக்குத் தந்ததிருப்ளபன்.
ஆனதொல் அது இறக்கவவில்ரல. உனக்கு அது உரிரமயவில்ரல. அதரனக் 
கதொப்பதொற்றதியவனுக்ளக அது உரியததொகும்' என்கதிறதொன் அவன்.

எய்தவனுக்ளக எக்கதொலத்தும் பறரவ உரியது என்ற வதொததிக்கதிறதொன் ளதவதத்தன்.

தசதொன்ன தமதொழதிளகட்டதொன் - ஐயன்
துன்பம் மதிகஅரடந்ததொன்;
அன்னப் பறரவயவிரனக் - கன்னத்ளததொடு
அரணத்து ரவத்துக் தகதொண்டதொன்

முடிவவில் நவீததிமன்றத்துக்குப் ளபதொளவதொம் என்ற சதித்ததொர்த்தன் தசதொல்ல இருவரும் அவ்வதொளற
தசல்கதின்றனர். அங்கு வ்ழக்ரக முடிவுகட்ட முடியதொது அறதிஞைர்கள் - பண்டிதர் 
தவவிக்கதின்றனர். அப்ளபதொது ஒரு புளரைதொகதிதன்:

"உயவிரரைக் தகதொன்றதிடளவ - முயலும்
ஒருவ னுக்குஅந்த
உயவிரின் ளமளலதும் - உரிரம
உண்ளடதொ? கூறம் ஐயதொ!

என்ற ளகட்டு சதித்ததொர்த்தனுக்ளக அன்னம் உரியததன்ற தவீர்ப்புக் கூறகதிறதொன். தவீர்ப்புக் கூறதிய
புளரைதொகதிதன் வடிவவில் வந்த ளதவன் பவின்னதொல் மதொயமதொய் மரறந்துவவிடுகதின்றதொன்.

ளமளல கூறதிய பகுததிகளனிளல ரகயதொளப்பட்ட ளமற்ளகதொட்கள் ளதசதிக வவிநதொயம்பவிள்ரள 
கவவிரத எவ்வவிதம் இருக்கும் என்பதற்கு நல்ல உததொரைணங்கள். அகவற் பதொரவ 
அலங்கதொரைமதொக இலக்கண ஓரச ளமதொரன நயம் தசதொட்டும்படி அவர் ஆசதிய ளஜதொததியவில் பல
இடங்களனில் ரகயதொண்டிருப்பது  புத்தரின் கருரண - அவரைது அரமததி நதிரறந்த - 
தமன்ரமயும் , கம்பயீரைமும் தகதொண்ட ளததொற்ற - தசயல் எல்லதொம் இக்க்கவவிரதயவில் நம் 
கண்முன்ளன நன்கு ளததொன்றம்படி அதற்ளகற்ற பதொணவியவிலும், பதொவத்ததிலும் 
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பதொடப்பட்டிருப்பது வவிளசஷதித்த அம்சதமனக் குறதிப்பவிடலதொம்.
சதித்ததொர்த்தன் பவிரைம்மசரியத்ரதக் கடந்து கதிரைகஸ்ததொசதிரைமத்ததில் புகுந்துவவிட்ட பவின் நடந்த 
சம்பவங்கள் இரவ.

ரவசதொகமததி வதொனனிளல வவிளங்கதி உலரக ஒளனிமயப்படுத்தும் ஓர் இரைவு. சதித்ததொர்த்தன் 
அரைன்மரனச் சுகங்கரள ஒதுக்கதி துறவு ளமற்தகதொண்டு தவளனிளயறகதிறதொன். அவன் கதொதல் 
மரனவவி யளசதொரத வயவிற்றதிளல கருவுற்ற களங்கமதில்லதொமல் நதித்ததிரரையவில் 
ஆழ்ந்து கதிடக்கதிறதொள். பதொர்த்ததொன் சதித்ததொர்த்தன். இருந்த ளபதொததிலும் அவளது அழகதிய முகம் 
அவனது ரவரைதொக்கதியத்ரதக் கரலக்கவவில்ரல. அளத சமயத்ததில் ளபதொலதித்துறவறம்  ளபசதிப் 
தபண்கரளப் ளபதயன்ற கதொயும் பண்பவில்ரல சதித்ததொர்த்தனுக்கு.  உலரகளய கருரண 
மயமதொக்க எண்ணும் ஒருவனுக்கு தபண்ணவில் தவறளபற்படுவது அடுக்குமதொ?  உண்ரமரய
ஆரைதொயும் தனது பணவிக்கு  தமல்லதியலதொள் குந்தகமதொவதொள் என்பதுததொன்  அவன் எண்ணம். 
அதனதொல் ததொன் பவிரிந்து தசல்கதிறதொன்.  துயவில்தகதொள்ளும் யளசதொரதரயப் பதொர்த்து அவன் 
கூறகதிறதொன்:

தவறத்தற் கரிய வவிண்ணமு ளத! என்
அன்பவின் உருளவ! அளசதொரதளய! உன்ரன
மறந்து தசல்ல மனந்துணவி கதின்ளறன்;

இவ்வதொர்த்ரதகளனில் ததொன் என்ன ததொபம்! என்ன அன்பு! அவன் ளமலும் தசதொல்லுகதிறதொன்:

கதொரிரக ளயநம் கதொதலதில் மலர்ந்த
மலதரைன உன்தன் வயவிற்றதினனில் வளரும்
மகவவிரனக் கண்டு வதொழ்த்துதற் குரிய
கதொலம் வரும்வரரை கதொத்து நதிற்ளபதொனல்,
மனத்ததில்
தகதொண்ட உறததி குரலந்து ளபதொய்வவிடும்.

குரலந்ததொல் என்ன? அதனதொல் உலகத்துக்ளக நஷ்டம் ஏற்படும்.

உண்ரம ஞைதொனம்இவ் வுலதகலதொம் ஒளனிரைச்
தசய்வததன் கடனதொம், சதிறதிது கதொலம்
பவிரிகதின் ளறன், இததில் பவிரழதயதும் இல்ரல,
வதொய்த்த மரனவவிளய! வயவிற்ற மகளவ!
தந்ரதளய! தமளரை! தரைணவி மதொந்தளரை!
தபதொறத்ததிட ளவண்டும்; தபதொறத்ததிட ளவண்டும்.
தபதொறத்துக் தகதொள்வது புண்ணவிய மதொகும்
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உள்ளம் ளதறதிளனன்; உறததியும் தகதொண்ளடன்.
இனனிதயதொரு கணமும் இங்குத் தங்கதிளடன்.
யதொதுந் தரடயவிரல; இறங்கதிச் தசல்ளவன்.
நவீள்நதில மமீது நதித்ததியதொ னந்த
வதொழ்ரவ யரடயும் வழதிஇது தவன்ற
தவீவவிரை மதொன ததியதொகத் ததொலும்
ஓய்வவில் லதொத உரழப்பவி னதொலும்
அறதியலதொ தமன்னனில் அறதிந்து வருளவன்;
வதொடி வருந்ததி மன்னுயவி தரைல்லதொம்
அரடயும் துன்பம் அரனத்தும் ஒழதிப்ளபன்"
நன்ற நதொடிய ஞைதொனனிசதித் ததொர்த்தளன.

ளமதொனத்ததிலதிருந்து அவன் நடத்ததிய ஆத்ம வவிசதொரைரணகள் அவனுக்கு உள்ளறதிரவத் தந்ட்து
புத்தனதொக்கதி வவிடுகதிறது. இந்நதிரலயவில் ஒருநதொள் வழதி நடந்த கரளப்பதொல் பதொரதயவிளல 
ளசதொர்ந்து கதிடந்ததொர் அவர். அப்தபதொழுது ததொழ்ந்த குலச்சதிறவன் ஓர் ஆட்டிரடயன், அவர்மமீது 
கருரணதகதொண்டு தன் ஆட்டின் மடிரய அவரைது வதொய்க்கு ளநளரை நதிறத்ததி பதொரல தமல்லக் 
கறந்து வவிடுகதிறதொன். புத்தர் அறதிவு ததளனிந்ததொர்.  ஆப்ரபயரன ளநதொக்கதி 'கரலயத்ததில் 
தகதொஞ்சம் பதொல் ததொ' என்ற ளகட்டதொர்.

சதிறவன் மறக்கதிறதொன். ' நதொன் எளனிய சதொததி.  எனது கரலயத்ததில் நவீங்கள் உண்ணலதொமதொ? ' 
என்ற கூறம் சதிறவனனிடம் புத்தர் கூறகதிறதொர் பததில்:

தநற்றதியவில் நவீறம் - மதொர்பவில்
நவீண்ட பூணுலும்
தபற்றஇவ் உலகுதனனில் - எவரும்
பவிறந்த துண்ளடதொ அப்பதொ!

தவீண்டதொரமரய எததிர்த்து இததிலும் பதொர்க்க 'ஒழதித்துக் கட்டும்' வரகயவில் வதொததிக்க ளவற 
வதொதங்களுண்ளடதொ? முடிவவில் சதிறவன் கரலயத்ததில் பதொல்  தரை அதரனக் கருரண 
வள்ளல் உண்டு மகதிழ்கதிறதொர்.

புத்தர் வழதிளயதொடு ளபதொய்க்தகதொண்டிருக்கதிறதொர். அப்ளபதொது அவர் கண் எததிளரை ஒரு ஆட்டு 
மந்ரத எததிர்ப்படுகதிறது.  அத்தரன ஆடுகளும் பவிம்பவிச்சதொரை மன்னனனின் யதொகசதொரலயவில் 
பலதியதொவற்கதொகப் ளபதொகதின்றன. அவற்றதில் ஒரு ஆட்டுக்குட்டி தநதொண்டி தநதொண்டி 
நடக்கதிறது. அண்ணல் அதரனத்தனது ளததொள்களனில் ததொங்கதி நடக்கதின்றதொர்.

நல்ல பக்தரைதொன ளதசதிகவவிநதொயகம் பவிள்ரளக்கு புத்தர் இளமறதிளயதொடு ளததொன்ற இக்கதொட்சதி 
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மதொளனந்ததி ஆடும் சதிவதபருமதொரனளய ஞைதொபகமூட்டுகதிறது.
தநற்றதியவில் நவீறம் - மதொர்பவில்
நவீண்ட பூணுலும்
தபற்றஇவ் உலகுதனனில் - எவரும்
பவிறந்த துண்ளடதொ அப்பதொ!

என்ற வர்ணவிக்கதிறதொர் கவவிஞைர்.

இந்த யதொகத்ரதத் தடுக்க ளவண்டுதமன்ற தவீர்மதொனனிக்கதிறதொர் புத்தர். நகரை வவீததிகளனில் புத்தர் 
நுரழந்து தசல்ரகயவிளல தபதொது மக்கள் தமது கருமங்கரள மறந்து அவரரைளய 
ளநதொக்குகதிறதொர்கள். அத்தரகய ததிவ்யமதொன ளததொற்றங்தகதொண்டவரைல்லவதொ அந்தக் 
கருரண வள்ளல்.

தபண்டுகள் வதொசலதில் கூடிநதின்றதொர் - இந்தப்
     ளபரைரு ளதொளனும் யதொளரைதொஎன்றதொர்;
கண்டவர் உள்ளம் கனனியுததன்றதொர் - இவண்
     கண்ணவின் அழகதிரனப் பதொரும் என்றதொர்

கன்னனி ஒருமகள் ரமதயழுததி - இரு
     கண்ணும் எழுதுமுன் ஓடிவந்ததொள்;
பவின்னும் ஒருமகள் கூந்தலதிளல - சூடும்
     பவிச்சதி மலர்ரகயவில் சுற்றதிவந்ததொள். 
பதொலுக் கழுத மதரலயுளம - ஐயன்
     பக்கம் வரைக்களனிப் புற்றததன்றதொல்,
ளசதலதொக்கும் மதொதர் வவிழதிகள் - அவன்முகச்
     தசவ்வவியவில் ஆழ்வது அததிசயளமதொ!

கண்ணவிற் கருரண வவிளங்குததன்றதொர் - நரட
     கம்பயீரை மதொகவுங் கதொணுததன்றதொர்;
எண்ணவில் இரடயனும் ஆகதொன் என்றதொர் - இவன்
     இரைதொஜ குலத்ததில் பவிறந்ளததொன் என்றதொர்; 
யதொகப் பசுரவ எடுத்துவரும் - இவண்
     எண்ணரும் பக்ததி யுரடயன் என்றதொர்;
மதொகந் தததொழுளதவ ரைதொஜன்என்றதொர் உயர்
     மதொதவச் தசல்வன் இவளன என்றதொர். 
தசம்பு நதிரறந்துபதொல் சதிந்ததிடளவ - சதிலர்
     சதிந்ரத மறந்து கறந்துநதின்றதொர்;
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எம்பவிரைதொன் தசல்லும் வழதியவின் சதிறப்தபலதொம்
     எங்ஙனம் தசதொல்லதி முடிப்ளபன், அம்மதொ!

கரடசதியவில் யதொகசதொரலரய நண்ணுகதிறதொர் புத்தர்.  அங்ளக தகதொரல பதொதகம் நடக்கப் 
ளபதொகதிறது.  ஏரைதொளமதொக ஆடுகள் தவட்டுப்படப் ளபதொகதின்றன. 'தவீட்டிய கத்ததியும் ரகயுமதொக' 
வவிளங்கதிய தவீட்சதிதர் ஒருவர் அவவிப்பதொகங்கரளத் ளதவர்களுக்கு அர்ப்பணவிக்கதிறதொர். 
அவர் கூறவது யதொகத்ததின் தகதொடுரமரய, பலதியவிடுதலதின் தகதொடுரமரய நன்கு 
உணர்த்துவததொக அரமந்துள்ளது:-

யதொகத் ததிரறவளரை! எண்ணருந் ளதவளரை!
அம்பவவி யதொளும் அரைசர் தபருமதொன்
பவிம்பவி சதொரைப் தபருந்தரக, இந்நதொள்
மரறகளனில் வவிததிக்கும் வழதிவரக யறதிந்து
முரறயவிற் தசய்து முடிக்கும்இம் மகத்ததில்

ளபணவி உமக்கதிடும் தபரும்பலதி இதுவதொம்;
உயவிதரைதொடு துள்ளனி ஒழுகதிடும் உததிரைம்
கண்களனிற் கண்டு களனிப்பயீ ரைதொகுக!
சகீரிய குணத்துஎம் தசங்ளகதொல் மன்னன்
பதொரில் தசய்த பழதியும் பதொவமும்
ததொங்கதி இவ்வதொடு சதொவக் ரகயவினனில்
வதொங்கும்இவ் வதொளதொல் வரதத்துஅவ் வூரனயும்
எரிவதொய் இடுவன், யதொவும்
தபதொரியதொய்ப் புரகயதொய்ப் ளபதொவது குறதித்ளத

இதரனக்கண்ட அன்பரைசர் அதரனத் தடுக்க வவிரரைகதிறதொர்.

கதொலதிளல கட்டிய
கட்டவ்ழதித்ததொன். - அதன்
வதொயவினனில் கட்டும்
அவவிழ்த்து வவிட்டதொன்.

சரபளயதொரிடம் உயவிர்ப்பலதியவின் தகதொடுரமரய எடுத்து வவிளக்குகதிறதொர். முடிவவில்,

தகதொன்ற பழதிளதட ளவண்டதொம்ஐயதொ; - இனனிக்
     தகதொல்லதொ வவிரைதம்ளமற் தகதொள்ளும் ஐயதொ!
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என்ற கூறகதிறதொர் அவர். இந்தக் கதொட்சதி எவ்வதொறதிருந்தது ததரியுமதொ? வதொய் ளபசதொ 
உயவிர்கதளல்லதொம் வதொய்தபற்றப் ளபசுவது ளபதொலதிருந்தததொம் ஆது. இந்த அறதிவுரரை ளகட்டு 
தவீட்சதிதர் வதொரள  எறதிந்ததொர். அக்கதினனிக்குண்டம் அழதிக்கப்பட்டு எல்ளலதொரும் புத்தர் 
கதொலதில் வவீழ்ந்தனர். பவிம்பவிசதொரை மன்னர் அதன்பவின் உயவிர்ப்பலதிரய நதொட்டில் அறளவ ஒழதிக்க, 
புத்தர் ஆனந்தம் அரடகதிறதொர்.

கவவிமணவியவின் கரத தசதொல்லும் ததிறரம இந்தக் கவவிரதகளனிளல பரைக்கத் 
ளததொன்றகதிறததன்பரதக் கூறளவண்டியததில்ரல.  ளமளல கூறதிய ஆசதிய ளஜதொததிக் 
கரதகரளவவிட அரிய கவவிரதகள் 'புத்தரும், சுஜதொரதயும்', 'புத்தரும் மகனனிழந்த ததொயும்' 
என்பரவயதொகும். அவற்ரற அடுத்துவரும் கட்டுரரையவில் பரிசகீலதிப்ளபதொம்.

நன்றதி: சுதந்ததிரைன் 18.2.1951 /  11.03.1951
பததிவுகள், தசப்டம்பர் 26, 2013
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16.‘ ததணைவியதொனைளின் பதொர்க்கப்படதொத பக்கங்கள’ இருட்டடிப்பு தசய்யப்பட்ட பக்கங்கள 
மமீததொனை மதொர்க்சதிய ஒளளிவவீச்சு - முரனவர் ந.ரைவவீந்ததிரைன் -

வரைலதொற என்பது கடந்தகதொலத்ளததொடு சமகதொல மனனிதர்கள் ளமற்தகதொள்ளும் உரரையதொடல்ததொன்
என்ற ஒரு கருத்து உண்டு. ஐம்பது வருடங்களனின் முன்னர் எமது வரைலதொற பதொர்க்கப்பட்ட 
ளகதொணத்ததிலதிருந்து, அளத வவிடயங்கள் இன்றம் அணுகப்படும் என்பதற்கதில்ரல. அன்ரறய 
கதொலத்ததில் வரைலதொற்ளறதொடு பகதிர்ந்துதகதொண்டு தபற்றதிருக்கக்கூடியவற்றதிலதிருந்து ளவறபல 
ளதரவகள் இன்ற எம்ரமத் தூண்டும் கதொரைணமதொகப் புததிய பல வவிடயங்கரள வரைலதொற்றப் 
பக்கங்களனிலதிருந்து தபறக்கூடியவர்களதொக இருப்ளபதொம். ஆயவினும் இன்ரறய எந்தத் 
ளதரவயவிலதிருந்து அதரன எத்தரகய நலன் அடிப்பரடயவிலதொன கண்ளணதொட்டத்ததில் 
அணுகுகதிளறதொம் என்ற ளநதொக்குநதிரல கதொரைணமதொக நதொம் வந்தரடகதிற முடிவுகள் ளவறபட 
இடமுள்ளது. பலரும் கதொணத்தவறகதின்ற அம்சங்கள் சதிலரைதொல் உன்னனிப்பதொகக் 
கண்டறதியப்படவும், அரவ அவர்களதொல் முதன்முதலதொய்ப் ளபசுதபதொருளதொக்கப்படுவதும் 
இதன் கதொரைணமதொகளவ.

ஆங்கதில ஏகதொததிபத்ததிய ஒடுக்குமுரறயவில் குடிளயற்ற நதொடுகளதொய்ச் சதிறரமப்பட்டிருந்த 
கதொலத்ததில் எமது கடந்தகதொல வரைலதொற்ரறப் பதொர்த்த முரற ஒருவரக; அப்ளபதொதும் பதொரைததி 
ளபசதொப்தபதொருள் பலவற்ரறப் தபருமுழக்கமதொக்கதி "பதொர்ப்பதொரன ஐயதரைன்ற 
கதொலமும் ளபதொச்ளச, தவள்ரளப் பறங்கதிரயத் துரரைதயன்ற கதொலமும் ளபதொச்ளச" எனப் 
பவிரைகடனப்படுத்ததினதொர். இது பலதடரவ கவனனிக்கப்பட்டு பழங்கரதயதொகதிவவிட்ட ளபதொதும், 
இதனுள் ஊடறத்துக்கதொண முயற்சதிக்கதொத பதொர்க்கப்படதொத பக்கங்கள் பல 
இருந்தபடிளய உள்ளன. இத்தரகய "பதொர்க்கப்படதொத பக்கங்கள்" ததணவியதொனனின் 
கட்டுரரைகளதொக ஜவீவநததி தவளனியயீடதொகதி அண்ரமயவில் எமது கரைங்கரள எட்டியுள்ளது. 
கனடதொவவில் வதொழும் க. நவம் தததொகுத்து தவளனியவிட்டுள்ள இந்நூல் 190 பக்கங்களனில் 
தவளனிப்பட்டுள்ளது.

பதொர்ப்பனனிய எததிர்ப்பு பதொரைததிக்குப்பவின் ளமலும் வவிரிந்த தளத்ததில் இயங்கதியுள்ளது; இருபததொம் 
நூற்றதொண்டின் முப்பததொம் ஆண்டுகளனில் இருந்து தமதிழகத்ததில் தபரியதொரியமதொகவும் 
மரைதொட்டியத்ததில் அம்ளபத்கரியமதொயும் வளர்ந்ததிருக்கதிறது. இன்ற இந்துத்துவ 
ஆட்சதியவில் தபரியதொரிய - அம்ளபத்கரிய எழுச்சதி வவீறதபற்ற வருவரதயும் கதொண்கதிளறதொம். 
ஆயவினும் பதொரைததியவிடம் இருந்த பதொர்ரவ வவீச்சு இவற்றதிடம் தததொரலந்துளபதொய், பவின்னதொளல 
தபரும் பூதத்ரத இருக்கவவிட்டு, முன்னதொலுள்ள சதிற பூச்சதொண்டிகளளதொடு வவீரைதொளவசம் 
கதொட்டுவததொகளவ இரவயுள்ளன. ஏகதொததிபத்ததியம் நவபவிரைதொமணவியமதொகதி ஒடுக்கப்பட்ட 
ளதசங்கரளச் சுரைண்டிக் தகதொழுக்கும் இன்ரறய வரைலதொற்றக் கட்டத்ததில், ‘பதொர்ப்பதொரன 
ஐயதரைன்பதும் தவள்ரளப்பறங்கதிரயத் துரரைதயன்பதும்’ ளபதொதயதொழதிந்து, 
ஆனந்தப்பள்ளுப் பதொடும் சுதந்ததிரைம் ரககூடும் என்ற பதொரைததியவின் பவிரைகடனம் ஆழ்ந்த தபதொருள்
நதிரறந்த முழக்கம். அதற்கு மதொறதொன ஒருமுரனவதொதப் பதொர்ரவயவின் இன்ரறய முழக்கம், 
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வவிடுதரலரயத் தூரைப்படுத்துவததொயுள்ளது. பதொர்ப்பனனியம் என்ற ளபரில் 
கரைந்துரறயும் பதொர்ப்பன எததிர்ப்பு பதொரைததியவிடம் இருந்தததில்ரல; எட்டுத்ததிக்கும் தசன்ற 
படித்ததொக ளவண்டிய அந்நதியரின் சதொதரனகள் பற்றதிய புரிதல் பதொரைததிக்குத் ததளனிவதொக 
இருந்தது. ஐயர்- துரரை என்ற அவர்கரளக் தகதொண்டதொடும் எமது அடிரமப் 
புத்ததிரயத் தகர்த்து, முழு மதொனுடத்துக்குமதொன வவிடுதரலரய இரறஞ்சதியவரைதொக பதொரைததி 
இருந்ததொர்.

மதொறதொக, பதொர்ப்பனனிய எததிர்ப்ரப மட்டும் பூததொகதொரைப்படுத்ததி ஏகதொததிபத்ததியப் பவிரணப்ரபத் 
தகர்த்து, ளசதொசலதிசத்ரத ளநதொக்கதி முன்ளனறவரத முதன்ரமப் பணவியதொகக் தகதொள்ளத் 
தவறவததொல் தபரியதொரியமும் - அம்ளபத்கரியமும் தவற்றதொரைவதொரை 
முழக்கங்களுடன் நதிரறவு கதொண்கதின்றன. மதொர்க்சதியர்களும் அங்ளக இன்ற தம்மதிரு 
ளததொள்களனில் இவற்ரறச் சுமந்தபடிததொன்; அவர்கள் ஏகதொததிபத்ததிய எததிர்ப்ரபயும் ளசதொசலதிச 
நதொட்டத்ரதயும் இலட்சதியமதொகக் தகதொண்டளபதொததிலும், ளததொள்களனின் கதொவடியவில் 
கவனம் குவவியும்ளபதொது இரத மறப்பர். இதரனப் ளபசுதபதொருளதொக்கும்ளபதொது வர்க்கவதொத 
முடக்கமதொய் மதொர்க்சதியத்ரதக் குறக்குவர். ரவத்ததொல் கூந்தல், அடித்ததொல் தமதொட்ரட என்ற 
நதிரலப்பதொடு.

வவிடுதரல பவிளவுபடதொதது; பதொட்டதொளனி வர்க்கம் தனக்கதொனததொய் மட்டுமன்றதி எததிரிரயயும் 
வவிடுதரல தசய்வதற்கதொன இலட்சதியத்ரத முன்தனடுத்தது. பதொர்ப்பனனிய எததிர்ப்பு ஒரு 
சதொததிரய தவறப்புக்குரியததொக்கதி சதொததிவதொதத்ததினுள் முடங்கும்ளபதொது 
அருகருளகயுள்ள சதொததிகளனிரடளயயும் ளமதொதல்களள தபருகதி வருகதின்றன. 
தபரியதொரியத்ரதயும் அம்ளபத்கரியத்ரதயும் மதொர்க்சதியத்துடன் ஒட்டரவப்பதல்ல இன்ற 
அவசதியப்படும் பணவி; அரவயவிரைண்ரடயும் கடந்து சதொததிச் சமூகத்ததில் மதொர்க்சதியத்ரதப் 
பவிரைளயதொகதிக்க, முதலதொளனித்துவ நதிரலப்பட்ட தபரியதொரிய - அம்ளபத்கரியத் தவறகரள 
வவிமர்சனத்துக்கு உள்ளதொக்கதியவதொற, அவற்றதிடமதிருந்து கற்களவண்டியவற்ரற மட்டும் 
தபற்ற, முன்ளனற மதொர்க்சதியர்கள் முயற்சதித்ததொக ளவண்டும், இந்ததியதொவவில்.

இலங்ரகயவில், தபரியதொர் - அம்ளபத்கர் அவசதியப்படதொரமக்கதொன கதொரைணம், சதொததியத்துக்கு 
எததிரைதொன ளபதொரைதொட்டத்ரதப் பதொட்டதொளனிவர்க்க நதிரலப்பதொட்டிலதிருந்து மதொர்க்சதியர்களள இங்கு 
முன்தனடுத்ததிருந்ததொர்கள் என்பததொகும். சதொததிவதொதத்ததின் தவறகளுள் சதிரறப்பட்டவதொற தமதிழ்
இலக்கதியத்ததின் மமீததொன புததிய ளகதொணங்களனிலதொன பதொர்ரவகள் தமதிழகத்ததிலதிருந்தும் 
ளபசப்படுகதின்றன. அரவ சரியதொன மதொர்க்சதிய அணுகு முரறரயத் தவற வவிடுவதனதொல் 
அவற்றதொல் பதொர்க்கப்படதொத பக்கங்கள் இன்னமும் உள்ளன. வர்க்கப் பதொர்ரவயவில் சதொததிச் 
சமூகத்து இண்டு இடுக்குகரளக் கண்டு கதொட்டுகதிறதொர் ததணவியதொன் "பதொர்க்கப்படதொத பக்கங்கள்"
என்ற இந்த நூலதில். இது இலக்கதியச் சதிந்தரனகள்(பக்கங்கள் 1-92) கரல-இலக்கதிய 
ஆளுரமகள் (பக்கங்கள் 93-190) என்ற இரு பதொகங்கரளக் தகதொண்டுள்ளது.
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"தமதிழ் இலக்கதியங்கள் தவளனிப்படுத்தத் தவறதிய தமதிழர் சமுததொயம்" என்ற முதல் கட்டுரரை 
வர்க்கவதொத முடக்கத்ரத தவற்றதிதகதொண்டு, வர்க்கப் பதொர்ரவயவில் சதொததிச் சமூக 
நதிதர்சனத்ரதக் கதொண வலதியுறத்துகதிறது. இந்தப் பதொர்ரவரய வந்தரடய உதவும் 
பதொரைததிரய மதொற்றத்ததின் ததிரசகதொட்டியதொகக் கதொட்டுவதொர்.  "ஆட்சதியததிகதொரை வலுவுரடய 
ளமட்டுக்குடியவினர் பற்றதிப் ளபசும் இலக்கதியப் ளபதொக்கதினனில் ததிடீர்ப் பதொய்ச்சலதொக ஒரு 
மதொற்றத்ரதக் தகதொண்டுவந்தவன் மகதொகவவி பதொரைததி. 19ம் நூற்றதொண்டின் இறததியவில் 
ளததொன்றதி 20ஆம் நூற்றதொண்டின் முற்பகுததிவரரை (1882.12.11 - 1921.09.11) வதொழ்ந்த பதொரைததியவின் 
வருரகக்கதொக தமதிழ் இலக்கதியம் கதொத்ததிருந்தது ளபதொலும். தமதிழர் சமுததொயத்ததில் 
தபரும்பதொன்ரமயவினரைதொக இருக்கும் சதொததொரைண தபதொதுமக்கரளத் தமதிழ் 
இலக்கதியத்ததினுள் பதொரைததி தகதொண்டுவந்ததொன்." (ப.04) என்பதொர். என்ன இருந்ததொலும் பதொரைததி 
பவிரைதொமணன் என்பததொல் தசதொந்தச் சதொததியபவிமதொனம் கதொரைணமதொக தவறகள் அவரிடமும் 
தவளனிப்பட்டரத எண்பததொம் ஆண்டுகளனில் கதொணத்தவறதிளனதொம், தலதித்ததிய 
எழுச்சதிளயதொடு இப்ளபதொது கட்டுரடத்துப் பதொர்க்கதிளறதொம் எனக்கூறகதிற மதொர்க்சதியர்கள் 
தமதிழகத்ததில் உண்டு. அவர்கள் ளபதொலன்றதி ததணவியதொன் துணவிவுடன் பதொரைததிரயப் 
புதுயுகத்ததின் முதற் குரைல் எனப் பவிரைகடனப்படுத்துவது கவனனிப்புக்குரியது.

முன்னததொக தமதிழகத்ததில் மதொர்க்சதியர்கள் ஒடுக்கப்பட்ட மக்கள் மத்ததியவில், அவர்களள மதிகப் 
தபரும்பதொன்ரமயதொன உரழக்கும் மக்கள் என்ற வரகயவில் கதொத்ததிரைமதொன பணவிகரள 
முன்தனடுத்துள்ளனர். அரவ வர்க்கப் பவிரைச்சரன என்ற தபதொருளதொததொரைப் ளபதொரைதொட்டங்களதொய் 
அணுகப்பட்டனளவ அல்லதொமல் சதொததிய இழதிவுகளுக்கு எததிரைதொனரவயதொய்ப் ளபதொததிய அளவவில்
இரணக்கப்படவவில்ரல. முதலதொளனித்துவ நதிரலநதின்ற தபரியதொர் - அம்ளபத்கர் 
சதொததிதயததிர்ப்புப் ளபதொரைதொட்டத்ரத முன்தனடுத்தளபதொது, உரழக்கும் மக்கரளப் 
பவிளவுபடுத்துவததொயும் ஏகதொததிபத்ததியச் சதொர்பதொனததொயும் முத்ததிரரை குத்தப்பட்டளதயன்றதி, 
ஐக்கதியப்பட அவசதியமதொன பக்கங்கள் கண்டுதகதொள்ளப் படவவில்ரல; முதலதொளனித்துவச் 
சதொர்பதொன தத்துவக் குளறபடிகளுக்கு எததிரைதொக அன்ற சரியதொகளவ ளபதொரைதொடியளபதொது 
ஐக்கதியப்படும் இடங்கள் கண்டுதகதொள்ளதொமல் வவிடப்பட்டதுளபதொன்ளற, இன்ற ஐக்கதியப்பட 
முரனயும்ளபதொது அவசதியமதொன தத்துவதொர்த்தப் ளபதொரைதொட்டத்ரதக் ரகவவிடுகதிறதொர்கள், இந்ததிய 
மதொர்க்சதியர்கள்.

மதொறதொக இலங்ரகயவில் தகதொம்யூனனிஸ்ட் கட்சதி உதயமதொன 40 களனிலதிருந்ளத சதொததியத்துக்கு 
எததிரைதொன ளபதொரைதொட்டத்ரத முன்தனடுத்த கதொரைணத்ததொல், ஒருமுரனவதொதத் தவறகளனின்றதி 
சதொததியரமப்ரப வர்க்கப் பதொர்ரவயவில் கதொட்ட இயலுமதொயுள்ளது ததணவியதொனுக்கு. பதொரைததி 
மதொர்க்சதியரைல்லதொதளபதொததிலும் பவின்னர் மதொர்க்சதியர்கள் வந்துளசரைளவண்டியவிருந்த பல 
ளகதொணங்கரளயும் பதொர்த்து முதற் குரைல்கரள எழுப்பவியவரைதொக இருந்ததொர். தவறம் எழுத்ததில் 
அடங்கதொமல் தன் தசதொந்த வதொழ்வவிலும் சதொததிதயததிர்ப்புக் குரைரல நரடமுரறப்படுத்ததியவிந்ததொர்.
அதன் கதொரைணமதொகளவ பதொரைததிததொசன் "தபரியதொர் சதொததி முரறக்கு எததிரைதொக ளபதொரைதொடிய 
அளவுக்கும் ளவகத்துக்கும் ஈடதொகப் ளபதொரைதொடியவர் பதொரைததி" எனக் கூறதினதொர்.
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அந்தவரகயவில் பதொரைததிரய இந்ததிய மதொர்க்சதியர்கள் தூரைவவீசதிவவிடுவது - அல்லது 
அடக்கதிவதொசதிப்பது ளபதொலன்றதி, ததணவியதொன் இங்ளக முன்னனிரலப்படுத்துவது 
அததிசயப்படத்தக்கதல்ல. இங்ளக "சதொததியவின் கதொவலர்" எனப்பட்ட நதொவலரரையும் அவருக்கதொன
வரைலதொற்றப் பங்களனிப்பவின் ளபரில் மரியதொரதக்குரியவரைதொக அரடயதொளப்படுத்துவததில் 
ததணவியதொனுக்கதொன மதொர்க்சதிய அணுகுமுரற துலக்கமுறவரதக் கதொண்ளபதொம். "தமதிழ் 
நதொட்டில் அச்சு இயந்ததிரைசதொரல நதிறவவி, தமதிழுக்கு அருந்தததொண்டதொற்றதிய 
ஆறமுகநதொவலரரைளயதொ, அவரைது கதொலத்துக்குப்பவின் வதொழ்ந்த ஈழத்துத் தமதிழ்ப் 
தபரிளயதொர்கரளளயதொ தமதிழ் நதொட்டதொர் கண்டுதகதொள்வததில்ரல. 'நதொவலர் என்றதொல், நதொவலர் 
தநடுஞ்தசழதியரனத்ததொன் எங்களுக்குத் ததரியும்' என ஒரு கதொலத்ததில் தமதிழ் நதொட்டில் 
இருந்து ததரிவவிக்கப்தபற்ற கருத்ததிரன இலகுவதொக மறந்துளபதொய்வவிட முடியதொது. 'ஐந்ததொம் 
குரைவர்' என யதொழ்ப்பதொணத்ததொர் தரலயவில் ரவத்துச் சுமந்து தகதொண்டதொடும் ஆறமுகநதொவலர் 
பற்றதி இப்படிதயதொரு கருத்து ததரிவவிக்கப்பட்ட தபதொழுது, இங்கு யதொரும் 
தகதொததித்ததழுந்துவவிடவுமதில்ரல" (ப.86) எனக் கூறம்ளபதொது, ஐந்ததொம் குரைவர் என்ற 
தகதொண்டதொட்ட உணர்வவில்ரல - அந்த வவிடயத்ததில் நதொவலரின் சதொததி அபவிமதொனத்ததின்மமீது 
கடும் வவிமர்சன அணுகுமுரறயுடளனளய இதரனத் ததணவியதொன் கூறகதிறதொர் 
என்பதரன அவரரை முழுததொகப் படிக்கும்ளபதொது ததரிந்துதகதொள்ளவதொம்.

இத்தரகய சதொததிப் புனனிதம் எங்கதிருந்து வருகதிறது?  "பல்ளவற சதிறப்புக்கரள உரடய 
ஒருவரனப் பவின்தள்ளுவதற்கு அவன் பவிறந்த குலம் சுட்டிக்கதொட்டப்தபறகதின்றது. ஒருவன் 
தன்ரன ளமன்ரமப்படுத்துவதற்கு ளவதறந்தச் சதிறப்புக்களும் இல்லதொத இடத்து, 
ததொன் உயர்ந்த சதொததியதொன் எனக் கூறதிக்தகதொள்ளும் இழதிகுணம் இன்றம் எம்மதிரட உண்டு. 
இந்த இழதிகுணம், சமயத்ததின் தபயரைதொல், சமயத்துக்கூடதொக தவளனிப்படும் அநதொகரிகம் 
இன்னும் அழதிந்துளபதொய்வவிடவவில்ரல. ரசவ சமயம் இத்தரகய இழதிந்த 
குணத்ததிரனப் ளபணவித் ததொலதொட்டி வளர்க்கும் தததொட்டிலதொக வவிளங்குகதிறது. சமயச் 
சதொர்புரடய தததொண்டு நதிறவனங்களுக்கு மத்ததியவிலும் இன்ற இக்குணம் கரைந்து 
உரறகதின்றது" எனும் அவர் கருத்துடன் (ப.24)  நதொவலர் குறதித்த ளமளலயுள்ள 
அவததொனத்ரத இரணத்து ளநதொக்குவது அவசதியம்.

யதொழ்ப்பதொணத்ததில் பவிரைதொமணர் ஒடுக்குமுரறரயப் பவிரைளயதொகதிக்கும் ஒரு சமூகத்தளமதொய் 
இல்ரல. அவர்களனின் பதொத்ததிரைத்ரதயும் ஏற்ற தவள்ளதொளளரை ஆததிக்கவதொதச் தசயற்பதொடுகரள 
முன்தனடுத்தனர். ஏகதொததிபத்ததிய நலரன முன்னனிறத்ததிய கதிறதிஸ்தவ ஊடுருவலுக்கு எததிரைதொன
ளபதொரைதொட்டமதொய் எமது பண்பதொட்ரடப் பதொதுகதொக்கும் வரைலதொற்றப் பணவிரய முன்தனடுத்த 
நதொவலர், தவள்ளதொளப் பவிரைததிநதிததி என்றவரகயவில் அவரைது அன்ரறயகதொலகட்ட முற்ளபதொக்கு 
நதிரலப்பதொட்டுடன் கூடளவ சதொததியத்ரத வலதியுறத்தும் தவறகளுக்கும் உரியவரைதொய் 
தவளனிப்பட்டிருந்ததொர். அளதளபதொல நவவீன அம்சங்கரள உள்வதொங்குவததில் அன்ரறய இயங்கு 
சக்ததியதொக இருந்த ளமற்குடியவினரிடம் இரைண்டக நதிரல இருந்துள்ளது. பணம் கதொய்த்துக் 
தகதொட்டும் வவிஞ்ஞைதொனக் கல்வவிரய வரைளவற்ற 
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யதொழ்ப்பதொண ளமற்குடியவினர், தமதிழதின் முதல் நதொவரலப் பரடக்க இயலதொதவர்களதொய் 
இருந்தனர். கதிரிஸ்தவ, இஸ்லதொமதிய ஆளுரமகள் அல்லது யதொழ்ப்பதொணத்துக்கு தவளனிளய 
உள்ளவர்களள ஆரைம்பகதொல நதொவல்கரளப் பரடப்பவர்களதொக இருந்தனர்; "நதொவலர் 
வழதிவந்ளததொர் சமயம் வளர்ப்பதற்குப் புரைதொணபடனம், கண்டனப் பவிரைசங்கம் என்பவற்றதிளலளய
கவனம் தசலுத்ததினர்" என்பதொர் ததணவியதொன் (ப.11).

சதொததிதயதொடுக்குமுரற தனனிளய இந்து சமயத்ததில் மட்டும் தசயற்படுவததொயவில்ரல; ஆன்மமீகத் 
தளத்ததிலும் சதொததியத்ரதப் புனனிதப்படுத்ததி நதியதொயப்படுத்துகதிறது இந்து சமயம் என்பது 
மட்டுளம ளவறபதொடு. சதொததிமுரற வதொழ்வு நதிதர்சனமதொன பவின்னணவியவில் இவ்வதொற 
மதத்ததினதொல் சதொததியக் கருத்ததியல் வடிவரமக்கப்பட்டது என்ற கதொரைணத்ததொளலளய 
கருத்ததியல் ரீததியதொகச் சதொததியத்ரத ஏற்கதொத சமயத் தளங்களனிலும் சதொததி தசயலதொற்றல் 
தகதொள்ள இயலுமதொயுள்ளது. "இந்து தமதிழ்ச் சமூகம் சதொததியப் பண்பதொட்ரட 
அடிப்பரடயதொகக்தகதொண்டு கட்டிதயழுப்பப்பட்டது. இந்தப் பண்பதொட்டிரன கதிறதிஸ்தவம் 
உள்வதொங்கதி இருக்கதின்றது. தமதிழர்கள் கதிறதிஸ்தவர்களதொக மதம் மதொறதிய ளபதொததிலும் சதொததியக் 
கட்டுமதொனங்களனில் இருந்து முற்றதொக வவிடுபடவவில்ரல" எனக் கூறதி (ப.46), 
ஆரைம்பகதொல கதிறதிஸ்தவப் பரைப்புரரையதொளர்களதொன தவள்ரளயர்கள் தம்ரம 'ஐயர்'  என 
அரழத்ததிருந்தரமரய ஆததொரைமதொகக் கதொட்டியவிருந்ததொர்.

"பதொர்ப்பதொரன ஐயதரைன்ற கதொலமும் ளபதொச்ளச - தவள்ரளப் பறங்கதிரயத் துரரைதயன்ற 
கதொலமும் ளபதொச்ளச’ என சமூக நரடமுரறரய ஆக்ளரைதொசமதொக நதிரைதொகரித்துப் பதொடுகதின்றதொர் 
மகதொகவவி பதொரைததியதொர். பதொர்ப்பனர்கரளளய ஐயர் என்ற அரழப்பதரன 
பதொரைததியதொர் தவறத்து ஒதுக்குகதிறதொர். அளதளவரள துரரைதயன்ற அரழக்கப்தபற்ற 
தவள்ரளப் பறங்கதி (ளமரலத்ளதச மதகுரு) எவ்வதொற ஐயர் ஆனதொர் என்பது மதிகச் 
சுவதொரைசதியமதொன ஒன்றல்லவதொ!"(ப.44).

சதொததியரமப்புக்கு எததிரைதொன ளபதொரைதொட்டத்ததில் சதித்தர்கள் தம்மளவவில் சமூக - இலக்கதியத் 
தளங்களனில் தசயற்பட்டுள்ளனர். அதன் கதொரைணமதொய் அவர்களது கதொத்ததிரைமதொன இலக்கதியப் 
பங்களனிப்பு உரிய அளவவிலதொன கவனம்தபறதொமல் வவிடப்பட்டுள்ளது என வவிசனம் 
ததரிவவிக்கும் ததணவியதொன், "சமூக ளமலதொததிக்க சக்ததிகளனின் ளநசர்களதொகச் சதித்தர்கள் இல்லதொத 
கதொரைணத்ததினதொல் சதித்தர் பதொடல்கள் அல்லது சதித்தர் இலக்கதியங்கள் ளமதலழுந்துவரை இயலதொது
ளபதொயவிற்றப் ளபதொலும். தமதிழ் இலக்கதிய உலகதில் சதித்தர் இலக்கதியங்கள் 
'கறதிச் சுரவ அறதியதொத சுட்ட சட்டி சட்டுவங்களதொகத்' தததொடர்ந்து இருந்து வருவதனதொல், 
யதொருக்கும் எந்தவவிதப் பயனும் வவிரளயப் ளபதொவததில்ரல" (ப.35)என்பதொர்.

இலங்ரகயவில் முப்பதுவருடங்களதொய் இரைத்தம் சதிந்ததிப் தபற்ற அனுபவங்களனின் பவின்னரும் 
தமதிழ்த் ளதசதியத்ததில் ஆண்ட பரைம்பரரை நலன் ளமலதொததிக்கம் தசலுத்த இயலுமதொயவிருப்பது 
"தமல்லத் தமதிழதினனிச் சதொகும்" அறதிகுறதிளயதொ என்னளவதொ! ஆயவினும் இதரனத் 
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தகர்க்கும் முரனப்பு பதொரைததி வழதியவின் தததொடர்ச்சதியதொய்த் தமதிழகத்ததிலும் உண்டு; 
இலங்ரகயவில் ளமலும் கதொத்ததிரைமதொக மதொர்க்சதியத் தரலரமயவில் இயங்கதிய சதொததியத் தகர்ப்புப் 
ளபதொரைதொட்ட வரைலதொற்ற எழுச்சதியவிலும் இருந்துள்ளது. அதன் சதொரைதொம்சம் இந்த நூல். 
நதொற்பததொம் ஆண்டுகளனில் தகதொம்யூனனிஸ்ட் கட்சதி தததொடக்கம் தபற்ற கதொலம் முதலதொளய 
சதொததியத்துக்தகததிரைதொன ளபதொரைதொட்டங்கரள ஆதரித்தளததொடு, தரலரமளயற்ற முன்தனடுத்தும் 
வந்தது. அன்ற ஒடுக்கப்பட்ட மக்கள் "சதிறபதொன்ரமத் தமதிழர்" எனத் தம்ரம 
அரடயதொளப்படுத்ததினர். "அகதில இலங்ரகச் சதிறபதொன்ரமத் தமதிழர் மகதொசரப" சதொததியத் 
தகர்ப்பவின் ஒரு வடிவமதொக ஆலயக் கதவுகரளத் ததிறப்பதற்கதொக ளபதொரைதொட்டங்கரள 
முன்தனடுத்ததிருந்தது. இன்ற வரைலதொற மதொறதியுள்ளது; "சதிறபதொன்ரம இனமதொன 
தமதிழர்கள்" என்பததொய் ஆண்ட பரைம்பரரையுங்கூட ஆகதியுள்ளது. அன்ற ஒடுக்கப்பட்ட 
மக்களும் முற்ளபதொக்கு சக்ததிகளும் இரணந்து "அடக்கதி ஒடுக்கப்பட்ட மக்கள் இந்து 
ஆலயங்களுக்குள் தகமௌரைவத்துடன் சுதந்ததிரைமதொகச் தசன்ற வழதிபடுவதற்கதொக ஆலயக் 
கதவுகரளச் சகலருக்கும் ததிறந்துவவிடுதல்" என்பதற்கதொகக் குரைல்தகதொடுத்து, 
வவிட்டுக்தகதொடுக்கதொத ளபதொரைதொடங்கரள முன்தனடுத்தனர். "இலங்ரக இரைதொணுவம் ரகப்பற்றதி 
முகதொமதிட்டுத் தங்கதியவிருக்கும் ஆலயங்கரளக் ரகவவிட்டு தவளனிளயறதி வழதிபதொட்டுக்கதொகத் 
ததிறந்துவவிடுங்கள்" என்பததொக "ததொழ்த்தப்பட்ளடதொர் ளபதொல" இன்ற குரைல்தகதொடுப்பவர்களதொய் 
அகதில இலங்ரகச் சதிறபதொன்ரமத் தமதிழர் மகதொசரபயல்ல - சதிறபதொன்ரமத் தமதிழதினத்ததின் 
இந்துமகதொசரபகளும் இந்துமதொமன்றங்களுளம குரைல் தகதொடுக்கதின்றன 
(பக்.48-49).

இந்த நதியதொயமதொன ளகதொரிக்ரகக்குப் தபரும்பதொன்ரம இனத்ததின் முற்ளபதொக்கு சக்ததிகரள 
தவன்தறடுப்பது பற்றதிய அக்கரற இன்றங்கூடத் தமதிழ்த் ளதசதியத்ததிடம் இல்ரல. 
ஒடுக்கப்படும் இனம் என்ற உணர்வவின்றதி ஏகதொததிபத்ததியத்ளததொடும் சதிங்கள ஆததிக்க 
சக்ததிளயதொடுளம அவர்களது ஊடதொட்டம். மதொறதொக ஆததிக்க சக்ததிகரள எததிர்த்து ஒடுக்கப்பட்ட 
மக்களும் முற்ளபதொக்கு சக்ததிகளும் இரணந்த ளபதொரைதொட்டமதொகளவ அறபததொம் ஆண்டுகள் 
வரரையதொன சதொததியத் தகர்ப்புப் ளபதொரைதொட்டம் அரமந்ததிருந்தரமரயத் 
ததணவியதொன் ததளனிவுபடுத்தத் தவறவவில்ரல. இது தவறம் சதொததிவதொதமதொக இல்லதொமல் 
சமகதொல உலகதின் ஒடுக்குமுரறக்கு எததிரைதொன அரனத்து உலகநதொடுகளனின் 
ளபதொரைதொட்டங்கரளயும் ஆதரித்தளததொடு, இலங்ரகயவினுள் முன்தனடுக்கப்பட்ட வர்க்கப் 
ளபதொரைதொட்டங்களுடன் இரணந்தததொகவும் அரமந்ததிருந்தரம சதிறப்பவியல்பதொகும். நதொற்பதுகளனில்
இருந்து சரியதொன தகதொள்ரகவகுப்புடன், மக்கள் வவிடுதரலரய தவன்தறடுப்பதற்கதொன 
ஏற்புரடய மதொர்க்கத்ததில் ஐக்கதியப்படுத்தவல்ல அரனத்து சக்ததிகரளயும் 
ஒன்றதிரணத்து, எழுபதுகளனின் தததொடக்கம் வரரையதொன முப்பது வருடங்களுக்கு ளமலதொக 
முன்தனடுக்கப்பட்ட ளபதொரைதொட்ட அனுபவங்கள் முற்ளபதொக்கு சக்ததிகளதொல் அற்புதமதொகப் 
பரடப்பதொக்கப்பட்டுள்ளன.

அன்ரறய சூழலதில் தமதிழகத்ததின் முற்ளபதொக்கு இதழ்களதொன சரைஸ்வததி, சதொந்ததி, ததொமரரை 

பததிவுகள்  ©   2020



103                                     பததிவுகள் 25 கட்டுரரைகள் (தததொகுததி மூன்ற)

ளபதொன்றன அதற்கதொன முக்கதியத்துவத்ரத வழங்கதியவிருந்தன. முற்ளபதொக்கு அணவியவில் 
இரணந்து இயங்கதொத அன்ரறய இலங்ரகத் தமதிழதின் ஏரனய பரடப்பதொளனிகரளத் 
தமதிழ்த் ளதசதியம் ளபசும் தமதிழகத்தவர் கண்டுதகதொண்டததில்ரல. அவர்கள் இலங்ரகத் 
தமதிரழப் புரிந்துதகதொள்ளத் தனனியகரைதொததி ளதரவ என்றனர். எண்பதுகளனின் பவின் ஈழத் தமதிழ்த்
ளதசதியத்ததின்பதொல் தபருங்கருரண எழுந்தளபதொது தமதிழகத் தமதிழ்த் ளதசதியர்கள் மஹதொகவவி 
ளபதொன்றவர்கள் இருட்டடிப்புச் தசய்யப்பட்டததொகக் கூறதி நவீலதிக்கண்ணவீர் வடிக்கதின்றனர். அன்ற
அவர்களதொல் புரியவவில்ரல என்ற அசட்ரடயயீனத்துடன் புறந்தள்ளப்பட்ட இலங்ரகத் 
தமதிழதில் எழுததிய மஹதொகவவி ளபதொன்ளறதொரரைத் தமதிழகத் தமதிழ்த் ளதசதியர்கள் இருட்டடிப்புச் 
தசய்தனளரையன்றதி, இங்கு முற்ளபதொக்குப் பரடப்பதொளனிகளளதொ வவிமர்சகர்களளதொ மஹகவவி 
ளபதொன்ளறதொருடன் ஐக்கதியப்பட்டுச் தசயற்பட்டுள்ளனர். ளபதொர்க்குணமதிக்க முற்ளபதொக்குப் 
பரடப்புகள் அன்ற கவனம் தபற்ற அளவவில் தமதிழ்த் ளதசதிய உணர்வுடன் முற்ளபதொக்குப் 
பரடப்பதொளனிகளுடன் ரகளகதொர்க்கும் அளவவில் ‘தமதிழ் இடதுசதொரிப்பண்பு' ளமவவியவிருந்த 
மஹதொகவவி ளபதொன்ளறதொர் முக்கதியத்துவம் தபறவவில்ரலதயன்றதொலும், உரிய அளவவில் 
கவனம்தபற்றதிருந்தனர்.

எண்பதுகளனின் பவின், புலம்தபயர் ஈழத் தமதிழரின் தடதொலரினதொல் வவிளங்கரவக்கப்பட்ட 
இலங்ரகத் தமதிழ் - புலம்தபயர் பரடப்புகளனில் அக்கரறதகதொண்ளடதொர், முற்ளபதொக்கு 
இலக்கதியத்ரத முழுததொக இருட்டடிப்புச் தசய்யவவியலும் எனப்பகல் கனவு 
கதொண்கதின்றனர். இத்தரகய புறக்கணவிப்புப் பற்றதி ததணவியதொன் இவ்வதொற கூறவதொர்: (தவறம் 
இந்ததியத் தமதிழதின் நதிழலதொக இருந்த பக்ததிவவிசுவதொசப் பதொடல்கள் நதிரறந்ததிருந்த சூழலதில்) 
"இத்தரகய கவவிரதப் ளபதொக்குரடயவர்கள் மத்ததியவில், தமது இலக்கதிய ஆளுரம, சமூக 
ளநதொக்கு என்பரவ கதொரைணமதொக நவீலதொவணன், மஹதொகவவி, முருரகயன் ஆகதிய கவவிஞைர்கள் 
மூவரும் இலக்கதிய வரைலதொற்றதில் தங்கள் தபயர்கரளப் பததிந்தவர்கள் என வவிமர்சகர்கள் பல
இடங்களனிலும் பததிவு தசய்ததிருக்கதிறதொர்கள். ளக.பசுபததி, சுபத்ததிரைன் ளபதொன்ற கவவிஞைர்கள், வர்க்க
- சதொததிய ஒடுக்குமுரறகளுக்கு எததிரைதொகக் குரைல் தகதொடுத்துப் பதொடி, ளபதொரைதொடி 
வந்ததொர்களதொயவினும், வவிமர்சகர்களதொல் அத்தரகய ஓர் இடம் வழங்கப்படவவில்ரல. எது 
எவ்வதொறதொயவினும் இவர்கள் மூவருளம தமதிழ் நதொட்டு இலக்கதிய உலகதில் அன்ற 
தபருமளவவில் அறதியப்பட்டவர்கள் என்ற தகதொள்ளுவதற்கு இயலதொது"  (ப. 89).

இவ்வரகயவில் தமதிழ்ச் சமூக இருப்பவின் அடிப்பரடரய வலதியுறத்தும் வரகயவில் 
பதொர்க்கப்படதொத பக்கங்கரள எடுத்துக்கதொட்டும் இந்நூல் முழுரமப் பண்பவின் பகுததியதொக 
இதரனக் கருதும் வரகயவில் தமதிழ் இலக்கதியச் சூழலதின் ஏரனய தபதொதுப்ளபதொக்குகள் 
மமீதும் தன் பதொர்ரவரயச் தசலுத்ததியுள்ளது. அரவயரனத்தயும் இங்கு எடுத்துக்கதொட்டிவவிட 
இயலதொது. பன்முக அக்கரறயுடனதொன இந்நூல் ஒவ்தவதொருவரைதும் வதொசதிப்புக்குரியது 
என்பததொல் உங்கள் கவனத்துக்குக் தகதொண்டுவந்த ளமற்படி அம்சங்கள் இதரனப் 
படித்ததொகளவண்டும் என்ற உணர்ரவ ஏற்படுத்ததியவிருக்கும் என்ளற கருதுகதின்ளறன். 
வவிவதொதப்பண்புரடய இத்தரகய நூல்மமீது எததிர் வவிமர்சனங்கள் இருக்கவவியலதொது 
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என்றதில்ரல. அரவ தபதொதுக் களத்ததில் வவிவதொததிக்கப்படுவளத ஆளரைதொக்கதியமதொன கரல - 
இலக்கதிய வளர்ச்சதிக்கு அடிளகதொலும்.

ஒரு வவிடயத்ரத இங்கு சுட்டிக்கதொட்ட இயலும். வவிமர்சனம், ததிறனதொய்வு என்பரவ 
தவவ்ளவறதொனரவ என்பரத வவிமரிசகர்களள புரிந்துதகதொள்ளவவில்ரல என்பதொர் ததணவியதொன். 
"வவிமர்சனமும் ததிறனதொய்வும்" என்ற கட்டுரரையவில் இதரனக் கூறகதிறவரின் அடுத்த 
கட்டுரரை "ளபரைதொசதிரியர் ரகலதொசபததியவின் மரறவுக்குப்பவின் ஈழத்துத் தமதிழ் இலக்கதிய 
வவிமர்சனம்" என்பததொகும். ரகலதொசதின் கதொத்ததிரைமதிக்க பங்களனிப்ரப வவிகசதித்துக்கூறதி, அவர் 
மரறவவின்பவின் ளதக்கமுறம் வவிமர்சனக் கரலபற்றதி எடுத்துரரைக்கதிறதொர். பவிரைச்சரன, 
ரகலதொஸ் தனது வவிமரிசனம் குறதித்த நூல்களுக்கதொன தரலப்ரப ததிறனதொய்வு என்ளற 
ரவத்துள்ளதொர். ஆக, புரிதலதின்ரம ரகலதொசதிடமும் இருந்தததொ? வவிமரிசனத்துக்கதொன ஏற்ற 
தமதிழ்ச் தசதொல்லதொகளவ ததிறனதொய்வு என்பரத ரகலதொஸ் ததரிவுதசய்கதிறதொர். ததணவியதொன் 
"ததிறன் ஆய்வு" என்பரத "சதிறப்பவிரன மதொத்ததிரைம் ஆய்ந்து" முன்ரவப்பததொக கருதுகதிறதொர் 
(ப.78). ததிறரன ஆய்வு தசய்தல் எனும்ளபதொது சதிறப்பு - சதிறப்பவின்ரமகரளச் சகீர்தூக்கதிப் 
பதொர்த்தல் என்றததொளன தபதொருளதொகும்? வவிமரிசனம் ஆய்வவிலதிருந்து ளவறதொனது, 
ததிறனதொய்வுங்கூட ஆய்வல்ல என்ற கூறதளல தபதொருத்தமுரடயததனக் கருதுகதிளறன். ஒரு
வரகயவில் அணவிந்துரரை ளபதொன்றது ததிறனதொய்வு என்பது ததணவியதொன் கருத்து.

இலக்கதியச் சதிந்தரனயவின் பன்முகப் பரிமதொணங்கரள எடுத்துக்கதொட்டும் ததணவியதொன், ததொன் 
கண்டு பழகதி ளநசதித்த ஆளுரமகள் ததரிவவிலும் பல வரகரமகரள தவளனிப்படுத்துகதிறதொர். 
டதொனனியல், க. ரகலதொசபததி, கனக தசந்ததிநதொதன், தச. கததிர்கதொமநதொதன், புளலதொலதியூர் க. 
சததொசதிவம், கதொ. சதிவத்தம்பவி, தசதொக்கன், ரைதொஜ ஸ்ரீகதொந்தன், அல்வதொயூர் மு. தசல்ரலயதொ, 
மதிருதங்கக் கரலஞைர் வவி.வவி. கதொசதிநதொதன், சதிற்பவி சரைவணபவன், தடதொமதினனிக் ஜவீவதொ, ளக.எஸ். 
சதிவகுமதொரைன், ளமமன் கவவி, யதொழ்ப்பதொணக்கவவிரைதொயர் ளக. பசுபததி, ஈழத்து நதொடகத் தந்ரத 
எம்.வவி. கதிருஸ்ணதொழ்வதொர், நந்ததி, கலதொநதிததி த. கலதொமணவி  என்ளபதொர் இங்கு இடம்தபறம் 
கரல - இலக்கதிய ஆளுரமகளதொவர். மதிகுந்த ஆளுரமமதிக்க சதிறகரதப் பரடப்பதொளனி என்ற 
வரகயவில் ஒவ்தவதொருவர் குறதித்த சதித்ததிரிப்பும் சதிறகரதளபதொலப் படிக்கும் சுவதொரைசதியத்ரதத் 
தருகதின்றன.

முந்ததிய முப்பது வருடங்களனின் சதொததியத் தகர்ப்புப் ளபதொரைதொட்டங்கள், தததொடர்ந்த முப்பது 
ஆண்டுகளனின் தமதிழ்த் ளதசதியப் ளபதொரைதொட்டங்கள் என்பவற்றதின் அனுபவச் தசழுரமயுடன் 
தமதிழதிலக்கதியத்ததின் கடந்த கதொலத்ரதயும் சமகதொலத்ரதயும் மறவதொசதிப்புச் தசய்துள்ள 
இந்நூல், எததிர்கதொலத்ரத எவ்வரகயவில் முகங்தகதொள்வது, பரடப்பதொக்குவது 
என்பவற்றக்குமதொன எடுத்துக்கதொட்டதொயும் அரமந்துள்ளது. அவ்வரகயவில் சமூக 
இயங்கதொற்றல், கரல-இலக்கதிய அக்கரற தகதொண்ட ஒவ்தவதொருவரும் கண்டிப்பதொகப் படிக்க 
ளவண்டிய நூல், ததணவியதொனனின் "பதொர்க்கப்படதொத பக்கங்கள்".
'knavam27@hotmail.com  பததிவுகள், ஜஜூரல 8, 2015
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17. சதில எண்ணைப்பததிவுகள: கவவிஞைர் அய்யப்ப மதொதவன்  - லததொ ரைதொமகதிருஷ்ணன் -

நவவீன தமதிழ்க்கவவிரததவளனியவில் 20 வருடங்களுக்கும் ளமலதொகத் தததொடர்ந்து 
எழுததிக்தகதொண்டு வருபவர் அய்யப்ப மதொதவன். 1966இல் பவிறந்தவர். தமதிழதின் முக்கதிய 
மதொற்றதிதழ்கள் எல்லதொவற்றதிலும் இவருரடய கவவிரதகள் தவளனியதொகதி யுள்ளன. ஏறத்ததொழ 
நவவீனத் தமதிழ் இலக்கதிய  முன்னணவிப் பததிப்பகங்கள் எல்லதொளம இவருரடய 
தததொகுப்புகரளக் தகதொண்டு வந்துள்ளன. சதிறந்த புரகப்படக் கரலஞைர். இவருரடய 
வரலப்பூவவில் கதொணக்கதிரடக்கும் இவர் எழுததிய கவவிரதகளும், எடுத்த புரகப்படங்களும் 
இவருரடய பரடப்புக் கரலக்குக் கட்டியங்கூறபரவ.

பரைளதசதி படத்ததிற்கதொக இந்ததிய அரைசதின் வவிருது தபற்ற ஒளனிப்பததிவதொளர் தசழதியன் இவருரடய
தநருங்கதிய நண்பர். அய்யப்ப மதொதவன் ததிரரைப்படத்துரறயவில் இயங்கதிவருபவர். ததிரரைப்பட  
இயக்குனர் ஆகளவண்டும் என்பது இவருரடய இலட்சதியம். அதற்கதொன எல்லதொத் 
தகுததிகளும் இவரிடம் உள்ளன. கதொலம்ததொன் இன்னும் கனனியவவில்ரல. 
[ததிரரைப்படத்துரறயவில் உள்ள இவருரடய நண்பர்கள் முயன்றதொல் அய்யப்ப மதொதவனனின் 
கனரவ நதிரறளவற்ற முடியதொததொ என்ன?]

இவருரடய கவவிரத ஒன்ற குறம்படமதொக தவளனியதொகதி பரைவலதொன வரைளவற்ரபப் 
தபற்றதிருக்கதிறது. கவவிஞைர் அய்யப்பனனின் தததொடர்பு அரலளபசதி எண்: +919952089604. 
இவருரடய மதின்னஞ்சல்  முகவரி: iyyappan66@gmail.com.

இதுவரரை இவருரடய 11 கவவிரதத்தததொகுப்புகள் தவளனியதொகதியுள்ளன.

சமமீபத்ததில் அய்யப்ப மதொதவனனின் ளதர்ந்ததடுத்த கவவிரதகள் அடங்கதிய தததொகுப்பு ளததொழரம 
பததிப்பக தவளனியயீடதொக பவிரைசுரைமதொகதியுள்ளது. நூல் தவளனியயீட்டுவவிழதொ தசன்ரன ருஷ்ய 
கலதொச்சதொரை ரமயத்ததில் நரடதபற்றது. அததில் கவவிஞைர்கள் ளதளவந்ததிரைபூபததி, 
அசததொ, ததொரைதொ களணசன், ரைவவி சுப்பவிரைமணவியன், ரிஷதி(நதொன்), ஓவவியக்கரலஞைர் தசல்வம், 
ததிரரைப்பட இயக்குனர்கள்  சகீனு ரைதொமசதொமதி, மதிஷ்கதின், ஒளனிப்பததிவதொளர் தசழதியன் இன்னும் 
பலர் கலந்துதகதொண்டனர். டதொக்டர் தர்மலதிங்கம், டதொக்டர் மளகஸ்வரி இருவரும் 
தபற்றக்தகதொண்டதொர்கள். அய்யப்ப மதொதவனனின் ஏற்புரரை  ஆத்மதொர்த்தமதொன ஒன்றதொக 
அரமந்தது. இந்த வவிழதொ குறதித்த புரகப்படங்கள் அய்யப்ப மதொதவனனின் முகநூலதிலும் ளவற
சதிலர் முகநூல் களனிலும் இடம்தபற்றள்ளன. அது ளபதொலளவ, வவிழதொவவில்

உரரையதொற்றதி யவர்கள் ளபசதிய கருத்துகளும் பததிவுதசய்யப்பட்டு தவளனியவிடப்பட்டதொல் நன்றதொ 
யவிருக்கும். வவிழதொவவில் ளபசதிய ஓவவியர் தசல்வதொ அய்யப்ப மதொதவனனின் கவவிரதகள் 
இடம்தபறம் ஓவவியக்கண்கதொட்சதி நடத்த முயற்சதி ளமற்தகதொள்ளப் பட்டுவருவததொகத் 
ததரிவவித்ததொர். ஒரு நவவீன ஓவவியம் என்ன வவிரலக்குப் ளபதொகதிறது என்பளததொடு ஒரு நவவீனக் 
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கவவிஞைனுக்குக் கதிரடக்கும் சன்மதொனத்ரத ஒப்பவிட்டுப் பதொர்த்து இது எத்தரன அவலமதொன 
நதிரலரம என்ற வருந்ததியது சதிந்ததிக்கத்தக்கது. ஒரு கவவிரத நூல் என்பரத ஒரு முரற 
கதொசுதகதொடுத்து வதொங்கதிவவிட்டதொல் பவின்,  ளவண்டும்ளபதொததல்லதொம் அது நமக்கு நதிழலதொகும்; 
குரடயதொகும்; வலதிநதிவதொரைணமதொகும்; ளவற ளவற வதொழ்க்ரககளுக்கும், உலகங்களுக்கும் 
நம்ரம இட்டுச் தசல்லும்! அய்யப்ப மதொதவனனின்  இந்தக் கவவிரதத் தததொகுப்பு அத்தரகய 
ஒன்ற. தமதிழ் ஆர்வலர்கள், கவவிரத ஆர்வலர்கள், இலக்கதிய ஆர்வலர் களனிடம் கண்டிப்பதொக 
இருக்களவண்டியது. நூலுக்கு அணவிந்துரரை தந்துள்ள மூத்த  கவவிஞைர்கள் ஞைதொனக்கூத்தன், 
கலதொப்ரியதொவவின் கூற்றகள் அய்யப்ப மதொதவன் என்ற, கவவிரதளய வதொழ்வதொகக்தகதொண்ட 
அன்புநதிரறந்த மனனிதரன, அவன் கவவித்துவத்ரத அருரமயதொக  அடிக்ளகதொடிட்டுக் 
கதொட்டுகதின்றன!

கவவிஞைர் ஞைதொனைக்கூத்தனைளின் அணைவிந்துரரையவிலதிருந்து சதில வரிகள:

“தமதிழ்க் கவவிரதயவில் வதொசகர்கள் படிக்களவண்டிய கவவிஞைர்களனின் பட்டியலதில் ஒரு முரற 
நதொன் ததிரு. அய்யப்ப மதொதவனனின் தபயரரைக் குறதிப்பவிட்டிருந்ளதன். அப்படிக் குறதிப்பவிடும்ளபதொது 
ததிரு.மதொதவனனின் ஐம்பது கவவிரதகரள நதொன் ஆததொரைமதொகக் தகதொண்டிருந்ளதன். இப்ளபதொது 
இத்தததொகுப்பவின் முந்நூறக்கும் ளமலதொன கவவிரதகரளப் படிக்கும் வதொய்ப்பு கதிரடத்ததும் 
ததரிகதிறது மதொதவன் பலமதொன அஸ்ததிவதொரைம் தகதொண்டவர் என்பது.

கவவிஞைர் கலதொப்ரியதொவவின் அணைவிந்துரரையவிலதிருந்து சதில வரிகள:

“மூரளரய கதொவு வதொங்குகதிற சமதொச்சதொரைம் கவவிரத எழுதுவது. அய்யப்ப மதொதவன் இவ்வளவு
பரடப்புகளுக்குப் பவிறகும் அசததி ளததொன்றதொதவரைதொக, அசததி தரைதொத கவவிஞைரைதொக இருப்பது ஒரு 
சதிறப்பு.  கவவிரத என்பது நதொன் வதொழ்ந்ததற்கதொன அரடயதொளங்கள்” என்கதிறதொர் ளததொழர் 
அய்யப்ப மதொதவன். இந்தக்கவவிஞைனனின் அரடயதொளங்கரள அரடயதொளங்கண்டு தகதொள்வது 
வதொசதிப்ளபதொருக்கு  நதிரறரவத் தரும் என்பது நதிச்சயம். ளததொழர் அய்யப்ப மதொதவனுக்கு என் 
மனமதொர்ந்த வதொழ்த்துகள்"

புத்தனனின் வவிரைல் பற்றதிய நகரைம்
ளததொழரம தவளனியயீடு
பக்கங்கள் 450
வவிரல : ரூ 400.
தததொடர்புக்கு:  9940165767 /  044 23662968

அய்யப்ப மதொதவனனின் ‘புத்தனனின் வவிரைல் பற்றதிய நகரைம் தததொகுப்பவிலதிருந்து இரைண்டு 
கவவிரதகள்:
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1.கருங்கல் பழக்கங்கள்

கருங்கல்லதில் ஒளனிந்ததிருக்கும்
கடவுரள தரிசதிக்க
மணவிக்கணக்கதில் தவம்
மனம் பதற நதிமதிட ளநரை தரிசனம்
ரககூப்பவி வணங்கதினதொல்
கடவுளனின் கூலதியதொள் வவிரைட்டுகதிறதொன்
அருள் வதொங்கதிப்ளபதொகதிறது முகம்.
சதொம்பல் பூக்கும் தநற்றதியுடன்
கருங்கல் பழக்கங்கள்.

2.மதிக அருகதில் குழந்ரதகள்

வவீட்டின் அருகதிலும் ளபதொகுமதிடங்களனிலும்
கண்களுக்குத் தட்டுப்படுகதிறதொர்கள்
குழந்ரதகள்
அப்பதொவவிடமும் அம்மதொவவிடமும்
ஏததொவது ளகள்வவிகரளக் ளகட்டுக்தகதொண்டும்
சதிரித்துக்தகதொண்டும்
அழுதுதகதொண்டுமதிருக்கதிறதொர்கள்
சதின்னச் சதின்ன உருவங்களதொய்
ளபசும் தபதொம்ரமகளதொய் உலவுகதிறதொர்கள்
வவிரளயதொட்டுப் தபதொருட்களனிரடளய
வவிரளயதொடப்படுகதிறதொர்கள்
வவிரிந்த வவிரைல்களனிரடளய
ஓர் உன்னத உலகம்
சுழன்றதகதொண்டிருக்கதிறது
சதின்னப்ரபயன்
இறக்ரக முரளத்த குததிரரையவில்
வதொன் தவளனியவில் பறக்கதிறதொன்
நட்சத்ததிரைங்கரளப் தபதொறக்கதிக்தகதொள்கதிறதொன்
அவனனிடம்
இறக்ரககள் இருக்கதின்றன
நதிரனத்த கணதமல்லதொம்
தசல்ல முடியதொ
இடங்களுக்குச் தசன்றவருகதின்றதொன்
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தட்டதொன்களளதொடும் வவிட்டில்களளதொடும்
பட்டதொம்பூச்சதிகளனிடமும்
சதிளநகம் ரவத்ததிருக்கதிறதொன்
உரரையதொற்றகதிறதொன்
எனக்கு வயததொகதிக்தகதொண்டிருந்ததொலும்
ளவற எங்கு எங்ளகதொ
குழந்ரதகள் பவிறந்துதகதொண்ளட
இருக்கதிறதொர்கள்
என் கண் முன்னதொல்
என் ரககரள வவிட்டு சற்ற தூரைத்ததில்
வவிரளயதொடிக்தகதொண்டு இருக்கதிறதொர்கள்.

பததிவுகள் ஆகஸ்ட் 29, 2015

பததிவுகள்  ©   2020



109                                     பததிவுகள் 25 கட்டுரரைகள் (தததொகுததி மூன்ற)

18. அவ்ரவ சண்முகமும், நதொடக கரலயும் -  சுதர்சனம் களணசன்  -

நதொடகம் - அறதிமுகம்
முத்தமதி;ழ் வடிவங்களனில் நதொடகம் குறதிப்பவிடத்தக்கததொகும். நதொடகம் என்ற தனனி தசதொல்ரலக் 
கதொலத்ததொல் முந்ரதய தததொல்கதொப்பவியம் என்னும் இலக்கண நூல் முதன் முரறயதொகப் 
பயன்படுத்ததியுள்ளது. "நதொடக வழக்கதினும் உலகதியல் வழக்கதினும் பதொடல் சதொன்ற புலதனறதி 
வழக்கம்" என்பர்.

நதொடக ஆர்வம்
அவ்ரவ சண்முகம் இளரமயவில் நதொடகத்ததில் ஆர்வமும் ஈடுபதொடும் இருந்தரத தன் 
வரைலதொற்றதில் குறதித்துள்ளதொர். சண்முகம் ததிரரைப்படத்ததில் நடிக்கத் தததொடங்கதிய ளபதொது கூட 
அவருரடய கவனதமல்லதொம் நதொடகத்ததிளலளய இருந்தரதயும் தன் நதொடக 
வதொழ்க்ரகயவில் குறதிப்பவிட்டுள்ளதொர்.

நதொடக கம்தபனைளி தததொடங்குதல்
அவ்ரவ சண்முகம் 1952ல் மதுரரை ஸ்ரீபதொல சண்முகதொனந்த சபதொ என்ற தபயரில் ஒரு 
சதிறவர் நதொடகக் குழுரவத் தததொடங்கதினதொர். பவின்  1950ல் டி.ளக.எஸ் நதொடகக்குழு 
தததொடங்கப்பட்டது.

நதொடகத் தததொழதில் சதிறப்புப் தபற்ற இடம்
நதொடகத் தததொழதிலுக்கு அக்கதொலத்ததில் ததொய் வவீடதொக வவிளங்கதியது மதுரரை மதொநகரைமதொகும். நதொடக
கம்தபனனிகள் தபரும்பதொலும் மதுரரையவிலதிருந்ளத தததொடங்கும். ளவற ஊர்களனில் நதொடகம் 
தததொடங்குபவர்கள் கூட மதுரரை என்ற ளபதொட்டுக் தகதொண்டரத அவ்ரவ 
சண்முகம் நதொடக வதொழ்க்ரகயவின் மூலம் அறதிய முடிகதிறது.

அவ்ரவ சண்முகம் நதொடகத்ததில் நதொடக வரககள
பழங்கதொலத்ததில் நதொடகங்கரள மூன்ற வரகயதொகப் பவிரித்ததிருந்ததொர்கள். ஒன்ற பக்ததிரைசமதொன 
புரைதொணக்கரதகள். இரவகரள ளகதொவவிலதில் நடத்ததி வந்ததொர்கள். மற்தறதொன்ற வவீரைர்கரதகள். 
இரவ அரைசர்கள் முன்னனிரலயவில் நடிக்கப்பட்டன. மூன்றதொவது அறதிவுவளர்ச்சதிக் கரதகள். 
இரவகரள மக்கள் முன்னனிரலயவில் நடத்ததி வந்ததொர்கள். அவ்ரவ சண்முகத்ததின் 
நதொடகத்ததில் இலக்கதிய நதொடகம்,  சமூகசகீர்ததிருத்த நதொடகம், வரைலதொற்ற நதொடகம்,  புரைதொண 
நதொடகம்இ வவிடுதரல இயக்க நதொடகம் ஆகதியரவ 
இடம்தபற்றள்ளன.

இலக்கதிய நதொடகம்
இலக்கதியம் சதொர்ந்த நதொடகங்கள் இவ்வரகயவில் அடங்கும். அவ்ரவ சண்முகத்ததின் முதல் 
இலக்கதிய நதொடகமதொன “ளகதொவலன்”; நதொடகம் தஞ்ரச கதொமதொட்சதியம்மதொள் நதொடகக் 
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தகதொட்டரகயவில் நடத்தப்பட்டது. ளகதொவலன் நதொடகத்ததில் பதொடல்கள் அததிகம் 
இடம்தபற்றரதயும் ளகதொவலன் நதொடகத்ததில் சண்முகம் இரடச்சதி ளவடத்ததில் “தயவிர் 
வதொங்கரலளயதொ” என்ற பதொடி ளமரடயவில் வரும்ளபதொது சரபயவில் சதில ரைசதிகர்கள் சதில்லரற 
நதொணயங்கரளயும், ரூபதொய்கரளயும் அவர்மமீது வவீசதி எறதிந்தரதயும் 
மகதிழ்ச்சதியுடன் நதிரனவு கூர்கதின்றனர்.

சமூகச் சகீர்ததிருத்த நதொடகம்
சமூக நதிகழ்வுகளனில் புததிய மதொற்றத்ரதயும், மக்களனிரடளய ஒரு வவிழதிப்புணர்ரவயும் 
ஏற்படுத்தக்கூடிய நதொடகங்கள் இவ்வரகயவில் அடங்கும். சதிறந்த நதொடக ஆசதிரியரைதொன 
எம்.ஆர்.சதொமதிநதொதன் எழுததிய "ஜம்புலதிங்கம்"| என்னும் சமூகச்சகீர்ததிருத்த நதொடகத்ரத 
1934ம் ஆண்டில் நடித்தரத தன் நதொடக வதொழ்க்ரகயவில் குறதித்துள்ளதொர். "டம்பதொச்சதொரி"  
நதொடகம் தமதிழகத்ததின் முதன் முதலதொக நடிக்கப் தபற்ற சமூக நதொடகமதொகும். இந்நதொடகத்ததின் 
கரத உண்ரமயதொகளவ நடந்த ஒரு தசல்வச்சகீமதொனனின் கரதயதொகும். ததொசதியவின் ரமயதொல் 
சதிக்கதி சகீரைழதிந்த ஒருவரின் வரைலதொற பற்றதியததொகும் என்ற தன் நதொடக வதொழ்க்ரகயவில் 
வவிவரிக்கதின்றதொர். அறதிஞைர் அண்ணதொவவின் “குமதொஸ்ததொவவின் தபண்”; அல்லது 
“தகதொரலகதொரியவின் குறதிப்புகள்”; என்னும் தபயரில் முதல் புததினம் “ததிரைதொவவிடநதொடு” என்னும் 
இதழதில் வதொரைந்ளததொறம்; தவளனிவந்தது. இந்நதொவரல நதொடகமதொக்கதியவர் டி.ளக.எஸ் குழுவவினர்.
இது வவிதரவ மறமணத்ரத ஆதரிக்கும் நதொடகமதொகத் ததிகழ்ந்தது.

வரைலதொற்ற நதொடகம்
வரைலதொற்ற நதொடகங்களனில் இருவரக உண்டு. உண்ரமயதொன வரைலதொற்ரற ஐயத்ததிற்கு 
இடமதின்றதி நதிறவப்பட்ட உண்ரமகரள அடிப்பரடயதொகக் தகதொண்டு புரனயப்படும் 
நதொடகங்கள் ஒருவரக. கற்பரனயதொன வரைலதொற்றப் பவின்னனனியவில் எழுதப்படுபரவ 
மற்தறதொரு வரகயதொகும். அவ்ரவ சண்முகத்ததின் நதொடகத்ததில் இந்த இருவரக நதொடக 
அரமப்பும் உண்டு. “வவீரைசதிவதொஜதி” நதொடகம் 1944ம் ஆண்டு ஜனவரியவில் பதொலக்கதொட்டில் 
நடந்தது. "ளசரைன் தசங்குட்டுவன்" , "இமயத்ததின் நதொம்", "மளனதொகரைதொ"| முதலதிய 
வரைலதொற்ற நதொடகங்களனிலும் தன் முத்ததிரரைரய பததித்தவர் அவ்ரவ சண்முகம்.

புரைதொணை நதொடகம்
இரறச்சதிந்தரனரயப் பற்றதி கூறம் நதொடகம் புரைதொண நதொடகமதொகும். இப்புரைதொண நதொடகங்கள் 
பழங்கதொலத்ததிளலளய இருந்தது. சங்கரைததொஸ் சுவதொமதிகளனின் "சததியனுசதியதொ"| நதொடகம் ஒன்பளத 
நதொளனில் நடிக்கப்பட்டது பற்றதியும், அடுத்து புரைதொண நதொடகம் “பக்ததுருவன்”; நதொடகத்ததில் 
ஆங்கதில தமதொழதி இருந்தரதயும், மக்கள் ரைசதித்தரதயும் தன் நதொடக வதொழ்க்ரகயவில் அவ்ரவ 
சண்முகம் குறதிப்பவிட்டுள்ளதொர். அவ்ரவ சண்முகத்ததின் புரைதொண நதொடகத்ததில் ஒரு புதுவவித 
நதொடகமதொக உருவதொன நதொடகம் "சதிவலீலதொ"| ஆகும்.
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வவிடுதரல இயக்க நதொடகங்கள
வவிடுதரலரய ரமயமதொக ரவத்து ளததொன்றதிய நதொடகங்கள் வவிடுதரல இயக்க நதொடகங்கள் 
ஆகும். "கதரின் தவற்றதி"| ஒரு ளதசதிய நதொடகமதொகும். அவ்ரவ சண்முகத்ததின் “ளதசபக்ததி” 
நதொடகத்ததில் ளதசதிய வவீரைர்களும்,  வவீரைதொங்கரனகளும் புனனிதமதொன கதரிளல ஆன உரடகள் 
ரதத்து நடித்தரதயும் சுவதொரைஸ்யமதொக அவ்ரவ சண்முகம் எடுத்துரரைத்துள்ளதொர்.

முடிவுரரை
கரலப்பணவியவில் அவ்ரவ சண்முகத்ததிற்கு தனனியவிடம் உண்டு. இறததி மூச்சுவரரை 
நதொடகத்ததிற்கதொகளவ தன்ரன அர்ப்பணவித்துக் தகதொண்டவர். நதொடக உலகதில் நடிப்பவின் 
சதிகரைமதொகத் ததிகழ்ந்தவர். இவரின் நதொடக அனுபவங்கரள படிக்கும் ளபதொது ஒரு மனனிதனனின் 
வளர்ச்சதி சுலபத்ததில் நதிகழ்ந்து வவிடுவததில்ரல அதற்கு அவன் பல இரடயூறகரளயும், பல 
துன்பங்கரளயும் சந்ததித்த பவிறளக முழுரமயதொன தவற்றதி தபறமுடியும் என்பது 
புலனதொகதிறது.        

prabuupress@gmail.com
பததிவுகள், ஆகஸ்ட் 18, 2015
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19. முரனைவர் பதொல சதிவகடதொட்சத்ததின் சரைவசதொததிமதொரல ஒரு சமூக பண்பதொட்டுப் 
பதொர்ரவ வசதொததிடமதொரலக்கு ஓர் மதொரலயதொ?  - த.சதிவபதொலு -

முகவுரரை
‘சரைளசதொததி மதொரல’ என்னும் ளசதொததிடம் பற்றதிய நூல் இலங்ரகயவில், ததன்னகத்ததில் 
அரமந்ததிருந்த தம்பததனனிய என்னும் வரைலதொற்ற இரைதொசததொனனியவில் கதி.பவி. 1310 ஆண்டளவவில் 
அரைங்ளகற்றப்பட்ட தமதிழ் நூலதொகும்.  பண்ரடய தமதிழ் நூல்கரளத் 
ளதடிதயடுத்து அவற்ரறப் பததிப்பவிக்கும் பணவி ஈழத்தவரைதொன ரைதொவ்பகதூர் சதி.ரவ. 
ததொளமதொதரைம்பவிள்ரள மற்றம் தமதிழ் பற்றக்தகதொண்டவரைதொன தமதிழ் நதொட்ரடச் ளசர்ந்து 
உ.ளவ.சதொமதிநதொத ஐயர் ஆகதிளயதொரரைப் பவின்பற்றதி பல முயற்சதிகள் கதொலங்கதொலமதொக 
இடம்தபற்றவருவது கண்கூடு. இவ்வரகயவிளல ‘சரைளசதொததி மதொரல’ தகதொக்குவவில் ளசதொததிடப் 
பவிரைகதொசயந்ததிரை சதொரலயவில் மூன்ற முரற பததிப்பவிக்கப்பட்டுள்ளரமரய ஆசதிரியர் 
எடுத்துக்கதொட்டுகதின்றதொர். 1892ல் முதலதொம் பததிப்பும் 1909ல் இரைண்டதொம் பததிப்பும், 
குளரைதொததி வருடம் அததொவது 1925ல் மூன்றதொம் பததிப்பும் இடம்தபற்றள்ளது. இதரன 
மறபததிப்பதொக உலகத் தமதிழதொரைதொய்ச்சதி நதிறவனம் 2014ல் பததிவு தசய்துள்ளது. இந்த நூரல 
அறதிமுகம் தசய்யப்புகுந்த கலதொநதிததி பதொலசதிவகடதொட்சம் அவர்கள் அதரனப் பற்றதி 
எழுததிய கட்டுரரைகளனின் தததொகுப்பதொக “சரைளசதொததிமதொரல ஒரு சமூகப் பண்பதொட்டுப் பதொர்ரவ” 
என்னும் பரடப்பவிரன கனடதொவவில் கடந்த யூன் 6. 2015 அன்ற அறதிமுகம் தசய்துரவத்ததொர்.

சரைவசதொததி மதொரலக்கு ஒரு மதொரலயதொ?
‘சரைளசதொததிமதொரல’ என்ற பண்ரடய பரடப்பவின் முக்கதியத்துவம் என்ன? இதரன ஏன் மமீள் 
பததிவதொக்கம் தசய்யப்படளவண்டும்? இதன் பயன்பதொடு எத்தரகயது? நதொம் வதொழும் 
கதொலகட்டத்ததிற்கு இந்நூல் ஏற்புரடயததொ? இது யதொரரைச் தசன்றரடயும்? 
என்பனளபதொன்ற ளகள்வவிகள் நம்முன்ளன எழுகதின்றன.  மனனித வதொழ்வு இயற்ரகளயதொடு 
ஒட்டியது. இயற்ரகயவின் தசயற்பதொடுகளுக்கும் மனனிதனுக்கும் உள்ள தததொடர்புகள் பற்றதிய 
வவிஞ்ஞைதொனபூர்வமதொன ஒரு பதொர்ரவரய அல்லது ஆய்வவிரன 
ளமற்தகதொள்ளுவதன் மூலளம தமதிழனனின் பதொரைம்பரியத்ரதயும் அவனது வதொழ்வவியரலயும் 
அறதிந்துதகதொள்ளமுடியும். பததினதொன்கதொம் நூற்றதொண்டுத் தததொடக்கத்ததில் ஈழத்ததின் 
ததன்பகுததிரய ஆட்சதிதசய்த மன்னனதொன பரைதொக்கதிரைமபதொகு ளசதொததிட நூலதொன ‘சரைளசதொததி 
மதொரல’ரய இந்ததியதொவவில் இருந்து வருவவிக்கப்படட ளபதொஜரைதொஜ பண்டிதரரை ஆக்கும் 
வண்ணம் ளவண்டியதன் பயனதொக கதி.பவி. 1310ல் தனது அரைசரவயவில் அரைங்ளகற்றம் 
தசய்வவித்ததொன் என அந்த நூலதில் குறதிப்பவிடப்பட்டுள்ளது. சரைளசதொததி மதொரல பற்றதி 
அறதிந்ததிருந்த கலதொநதிததி பதொல சதிவகடதொட்சம் அவர்கள் தனது கற்ரகத்துரறயதொன 
ததொவரைவவியவிரல வவிடுத்துச் ளசதொததிட நூல்பற்றதி ஆரைதொய முற்றபட்டது ஏன்? என்ற 
வவினதொவவிற்கும் அவரைது ஆய்வவிரன நுணுகதி ளநதொக்குவதன் மூலம் அறதிந்துதகதொள்ளமுடியும்.  
அவரைது ஆரைதொய்வூக்கமும் தமதிழர் சமூகத்ததின் மமீது தகதொண்டுள்ள பற்றதல் மட்டுமன்றதி 
எம்முன்ளனதொர் எமக்கதொக வவிடுத்துச் தசன்ற அறதிவவியல் பற்றதிய உண்ரமகரள உலகறதிய 
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ரவக்களவண்டும் என்ற உந்துதலும் அவரைது தபற்ளறதொர் வதொரழயடி வதொரழயதொகக் 
தசய்துவந்த மருத்துவம், ளசதொததிடம் ளபதொன்ற துரறகளனில் தபற்றதிருந்தத ளதர்ச்சதியும், 
அனுபவமும் அறதிவதொற்றலும் இதற்கு அடிப்பரடக் கதொரைணவிகளதொக அரமந்துள்ளன என 
ஊகதிக்க இடமுண்டு.

யதொர் இந்தக் கலதொநதிததி பதொல சதிவகடதொட்சம்
முரனவர் பதொல சதிவகதொடதொட்சம் அவர்கள் இலங்ரகயவின் வடபுலத்தரமந்த சப்த தவீவுகள் 
எனப்படும் பகுததியவில் சரைவரண என்னும கதிரைதொமத்ரதப் பவிறப்பவிடமதொகக் தகதொண்டவர். அவரைது
தந்ரதயதொர் கதிரைதொமத் தரலரமக் கதொரைரைதொகப் பணவியதொற்றதியளததொடு கதிரைதொமதிய ரவத்ததியரைதொகவும் 
மக்களுக்கு நற்பணவி புரிந்துள்ளதொர். அத்ளததொடு பவிறப்புக் கதொன ஜதொதகத்ரதக் கணவித்து 
குறதித்துக் தகதொடுப்பததிலும், ததிருமணப் தபதொருத்தம் பதொர்ப்பததிலும் வல்லவரைதொகத் 
ததிகழ்ந்துள்ளதொர். இவர் தனது தந்ரதவழதி இவற்ரறக் கற்றக்தகதொண்டுள்ளரமளயதொடு 
அவர்களதொல் ளபணவிப்பதொதுகதொக்கப்பட்டுவந்து ஏட்டில் எழுதப்பட்டிருந்த மருத்துவ வதொகடம், 
ளஜதொததிடம் என்பன இவரைது தசவவிப்புல ஞைதொனத்ததிற்குப் பதொல்வதொர்த்தது ளபதொன்ற கட்புல 
அறதிரவயும் வளர்க்கக் கதொரைணமதொக அரமந்ததிருந்தது. பரைம்பரரை பரைம்பரரையதொக 
மருத்துவத்ரதயும், ளசதொததிடத்ரதயம் பவின்பற்றதி வந்த மரைபவில் வந்துததித்தரமயும் ஒரு 
பவின்னணவிக் கதொரைணவியதொகவும் அரமந்துள்து.

நூலதின் கருப்தபதொருள
இந்த நூலதில் அவரைது கட்டுரரைகரளத் ளதர்ந்ததடுத்து பவின்வரும் தரலப்புக்களனில் 
ஒழுங்கரமத்துத் தந்துள்ளதொர்:  

1.கதொலக்கணவித வரைலதொற
2.சரைளசதொததிமதொரல அறதிமுகம்
3.சரைளசதொததிமதொரலயும் கதொலக்கணவிதமும்
4.பண்டிரக நதொள்களும் ததய்வவவிரைத நதொள்களும்
5.சரைளசதொததிமதொரல கூறம் இல்லறச் சடங்குகள்
6.தவள்ளதொண்ரம
7.வவீடு கட்டும் படலம்
8.மருத்துவக் குறதிப்புகள்
9.ளதசங்களனின் இரைதொசதிகள்
10.சரைளசதொததி மதொரலரயப் ளபதொன்ற பழந்தமதிழ்ச் ளசதொததிட நூல்கள்,

கதொலக்கணைவித வரைலதொற
கதொலக்கணவித வரைலதொறபற்றதிய அவரைது பதொர்ரவயவில் உலகதில் ளததொன்றதிய கதொலக்கணவிதம் 
பற்றதிக்குறதிப்பவிடும்ளபதொது கதிளரைக்கத்ரத முதனனிரலப் படுத்ததியுள்ளதொர். அங்கு சப்தரிஷதிகள் 
எனப்படும் அறதிஞைர்கள் வதொனனிரலபற்றதி ததளனிந்த அறதிவு தபற்றதிருந்தனர் 
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என்பதரனக் குறதிப்பவிடும் அவர் லதிடியதொ, தமளடஸ் நதொடுகளுக்கதிரடளய நடந்த நவீண்டகதொலப் 
ளபதொரரை முடிவுக்குக் தகதொண்டுவந்த சூரிய கதிரைகணம் பற்றதிக்குறதிப்பவிடுகதின்றதொர். இதரன 
முன்கூட்டிளய கதிளரைக்கத் தத்துவவியலதொளர்கள் அறதிந்ததிருந்தனர் என்பதரனயும் 
குறதிப்பவிடுகதின்றதொர். எகதிப்ததில் வதொழ்ந்த குளளதொடியஸ் தததொலமதியவின் வதொனனியல் அறதிவு பற்றதிக் 
குறதிப்பவிட்டுள்ள சதிவகடதொட்சம், பூமதிரயச் சற்றதித்ததொன் கதிரைகங்கள் வலம்வருகதின்றன என்ற 
கருத்ரதக் தததொலமதி தகதொண்டிருந்தரமரயக் குறதிப்பவிடுகதின்றதொர். தமதிழரின் 
வதொனனியல் அறதிவவிரன சதிவகடதொட்சம் வவியந்து உரரைத்துள்ளரமக்குச் சதொன்றதொக 1825ல் 
நதிகழ்ந்த சூரிய கதிரைகணத்ரதக் குறதித்துக்தகதொடுத்த தமதிழ் ளசதொததிடர்களனின் கதொலக்கணவிதத்ரதச்
சதொன்றதொக்கதியுள்ளதொர்.  இந்தக் கணவிப்பயீட்டிற்கும் ளமரல நதொட்டவர்களனின் 

தததொழதில்நுட்பவவியல் கணவிப்பயீட்டிற்குமதிரடளய 4நதிமதிடங்கள் மதொத்ததிரைம் வவித்ததியதொசம் 
இருப்பரத அறதிந்த கதிழக்கதிந்ததிய வர்த்தக் தகதொம்பனனியவின் தலப்ரினன் ளகணல் ளஜதொன் 
வதொரைன் என்பதொன் வவியந்து கூறதியரமரய சதொன்றதொக்குகதின்றதொர். “அததிகம் படித்ததிரைதொத 
ஒரு தமதிழ்ச்ளசதொததிடர் ஒரு சதில வதொக்கதியங்கரள மதொத்ததிரைம் பதொடமதொக்கதி ரவத்துக்தகதொண்டு 
கதிரைகணம் ளததொன்றம் கதொலத்ரத மதிகத் துல்லதியமதொகக் கணவித்தது வவிய்பபதொனதுததொன். ஆனதொல்
அரதவவிட மூவதொயவிரைம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் தமசப்பத்ளதமதியதொவவிலும் பவின்னர் 
கதிளரைக்கத்;ததிலும் கதி.பவி. ஏழதொம நு{ற்றதொண்டில் இந்ததியதொவவின் கதொலக்கணதர் வரைதொகதிமதிகதிரைரைதொலும் 
பவின்பற்றப்பட்ட அளத கணவித முரற இன்றவரரை தததொடர்ச்சதியதொக அறதியப்பட்டும் 
பவின்பற்றப்ப பட்டும் வருவதுததொன் எனக்கு வவியப்ரப அளனிக்கதின்றது”.
என்பதரனக் கதொட்டி இந்ததிய பதொரைம்பரிய ளசதொததிடக் கரலபற்றதிப் தபருமதிதப்படுவதற்குக் 
கதொரைணமதொக்குகதின்றதொர். எனனினும் இந்ததிய ளஜதொததிடக் கரலக்கு முன்னளரை கதிளரைக்கர், உளரைதொமர், 
எகதிப்ததியர் ளபதொன்ளறதொர் வதொனனியல் பற்றதி அறதிந்துள்ளனர் என்பதரன 
சுட்டிக்கதொட்டவும் அவர் பவின்நதிற்கவவில்ரல.  

எழுதரவத்தவனும் எழுததிவயதொனும்
‘சரைளசதொததி மதொரல’ எனும் நூலதின் ஆசதிரியர், பதொடுவவித்தவர், நதிகழ்வவிடம் ளபதொன்ற 
வவிடயங்கரள உள்ளடக்கதிய பதொடல் நூலதின் வரைலதொற்ரறத் ததளனிவுபடுத்துகதின்றது.

உரரைத்த சகவருட முறமதொயவிரைத் ததிருநூற்
தறதொருநதொ தலட்டி லதிலகுவசந்தந் தன்னனிற்
றரித்ததிடு ரவகதொசதிபுதன்பரனயவி னதொளனில்
றம்ரபவளர் பரைதொக்கதிரைம வதொகு பூப
னனிருத்தரவயவிற் சரைளசதொததி மதொரலயயீரைதொ
தறய்துபடல நூற்தறதொன்பதொன் முப்பதொனதொன்கதொம்
வவிருத்தமரைங் ளகற்றதினதொற் ளபதொச ரைதொச
வவிஞ்ரசமரற ளவததியதொனம் புலவ ளரைளற!
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இப்பதொடலதில் இருந்து இது 1310ல் எழுதப்பட்டு அரைங்ளகற்றம் தசய்யப்பட்டது என்பதும் இது 
பரைதொக்கதிரைமபதொகு மன்னனனின் ஆட்சதியவில், அவனதொல் எழுதுவவிக்கப்பட்டது என்பதும் ளபதொசரைதொசன்
என்னும் அந்தணரைதொல் தததொழதியவிரைத்து முப்பத்து நதொன்கு வவிருத்தப் பதொக்களனினதொல்  
எழுதப்பட்டது என்பதும், இந்த நூலதில் பன்னனிரு படலங்களும் உள்ளததனவும் உணரை 
முடிகதின்றது. இதரன தனது பதொர்ரவயவில் வதொசகர்களுக்கு ஐயம் ஏற்படதொவரகயவில் 
சதிவகடதொட்சம் பவின்வருமதொற குறதிப்பவிடுகதின்றதொர்: “சகவருடம் 1232 க்குச் சமமதொன கதி.பவி.1310 
ஆம் ஆண்டின் ரவகதொசதி மதொதத்ததில் வரும் நதொன்கு புதன் கதிழமகளுள் அனுஷ 
நட்சதத்ததிரைமும் ளசரைம் நதொள் ஜவீன் மதொதம் 10 ஆம் ததிகததி வரும் புதன் கதிழரமளய ஆகும். என
ஸ்ரீரைங்க ளஜதொததிட கணவிதத்ரத ஆததொரைமதொகக் கதொட்டிச் சதொன்ற 
பகருகதின்றதொர்.

கதொலக்கணைவிதமும் தமதிழரும்
தமதிழரின் ளசதொததிட ஞைதொனம் பற்றதிக்குறதிப்பவிடப்ளபதொந்த முரனவர் சதிவகடதொட்சம் “புரைதொதன 
இந்ததியர்களனின் பதொலக்கணவிதம் தனனித்துவமதொன அம்சங்கள் பலவற்ரற உள்ளடக்கதி நதிற்பரத 
மறக்கமுடியதொது. சந்ததிரைனனின் கரலகரள அடிப்பரடயதொகக்தகதொண்டு ததிததி 
எனப்படும் நதொள்கரளயும் சதொந்ததிரை மதொதங்கரளயும் வகுத்தவர்கள் இந்ததியர்களள” 
எனக்குறதிப்பவிடுவததில் இருந்து. தமதிழகத்ததில் மதிக நவீண்டகதொலமதொக கதொலண்கணவித முரற 
பவின்பற்றப்பட்டு வருவததிரன அறதியமுடிகதின்றது. அத்ளததொடு 3000 ஆண்டுகளுக்கு 
முன்பவிருந்ளத கதொலத்ரதக் கணவிக்கும் கலண்டர் முரறரய உருவதொக்கதியவர்களும் 
இந்ததியர்களள எனக்குறதிபவிட்டு அதற்கு அவர்கள் வகுத்துக்தகதொண்ட சதுர்யுகங்கள், 
மனுவந்ததிரைங்கள், கல்பங்கள் அரனத்தும் இந்ததியரின் கணவிப்பு எனக்குறதிப்பவிடுவததில் இருந்து
வதொனவவியலதில் இந்ததியர்கள் முன்ளனதொடிகளதொக இருந்துள்ளனர் என உணரைமுடிகதின்றது. 
இவற்ரறவவிட சங்க இலக்கதியங்கள் கூறம் நதொள், ளகதொள், கதொலக்கணவித முரறகரளயும் 
அவர் ஆததொரைமதொக் கதொட்டப் பவின்நதிற்கவவில்ரல. எனனினும் கதிளரைக்கர்களனின் வதொனனியல் 
அறதிவவியரலயும் அவர் வவியந்து ளபதொற்றகதின்றதொர்.  இந்ததியதொவவில் இருந்து வதொனவவியல் 
அறதிவவியல் ளமற்கு ளநதொக்கதிச் தசன்றதிருத்தல் ளவண்டும் என்னும் கருத்ரதயும் 
எடுத்துக்கதொட்டும் அவரைது ஆய்வுப்பணவி ளமலும வவிரிவரடயளவண்டும் என்பதரனக் 
கருத்தூன்றதிக் கவனனித்தல் ளவண்டும்.

தமதிழர் வதொழ்வவியலதில் ளசதொததிடம் என்பது மதிக தநருக்கமதொன பவிரணப்ரப மதிக 
நவீண்டகதொலமதொக் தகதொண்டுள்ளது. ளசதொததிடம் மனனித வதொழ்ரவப் பற்றதிய உட்தபதொருரள ததளனிய
ரவக்கதின்றது என்னும் கருத்து நதிலவவிவருகதின்றது. ஜதொதகம் எழுததிரவத்தல், ஜதொதகம் 
பதொர்த்தல், ததிருமணப் தபதொருத்தம் பதொர்த்தல், ஏர் மங்கலம் பூட்டுதல், ததொனனியங்கள் 
வவிரதத்தல், பயவிர் நதொட்டல் வவீடுகட்டுதல், கதிணற தவட்டுதல் ளபதொன்றவற்றக்கு 
நதொள்பதொர்த்தல் தததொன்ற தததொட்டு தமதிழர்களனிரடளய நதிலவவி வந்துந்துள்ளது. இந்த நூரல 
முதன் முதலதொகப் பததிப்பவித்த தகதொக்குவவில் ளசதொததிடப் பரிபதொலன மடத்ததின் உரிரமயதொளரைதொக 
இருந்து தவங்களடஸ்வரை ஐயர் தனது பததிப்புரரையவிளல குறதிப்பவிட்டுள்ளரம கவனனிக்கத் 
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தக்கது.

“சரைளசதொததி மதொரலதயனும் இவ்வரிய நூல் ளசதொததிடத்ததின் ஒரு நதிரற களஞ்சதியம். ஒருவன், 
சதொததொரைண குடிமகனதொயவினும் மன்னனதொயவினும், அவனுக்கு இகம் பரைம் ஆகதிய இரைண்டுக்கும் 
ளவண்டப்படும் ளசதொததிட நதியததிகள் நதிரறந்து வவிளங்குகதின்றன. யதொழ்ப்பதொண வவிவசதொய 
மக்களனின் வதொழ்க்ரகக்கு ளவண்டிய அத்தரனயும் இததிற் கதொட்டப்பட்டுள்ளது. ஏர் மங்கலப் 
படலம், இதவர்களுக்தகன்ளற தனனியதொகச் தசய்யப்பட்டது. அவ்வதொளற அரைசதியற் படலம் 
அரைசர்களுக்ளக தனனியதொச் தசய்யப்பட்டது. மரனதசயற் படலம், ததய்வவவிரைதப் படலம், 
சுபதொசுபப்படலம், சதொதகப் படலம் என்பன எல்லதொர்க்கும் தபதொதுவதொகச் தசய்யப்பட்டன.   
அதனதொல் எல்லதொர்க்கும் ளவண்டப்படும் ளஜதொததிட வவிடயங்கள் யதொவும் தபதொததிந்துள்ளது 
என்பது இந்நூலதின் சதிறப்பவியல்பு.” என்பதரன நன்கு அவததொனனித்துள்ள சதிவகடதொட்சம் 
அவற்றதில் உள்ளவற்ரற அரனவரும் அறதியளவண்டும் என்னும் ளநதொக்ளகதொடு மமீண்டும் 
பததிப்பவிக்களவண்டும் என எண்ணங் தகதொண்டதன் வவிரளளவ இப்பததிப்பதொக உருவதொகதியது. 
அவரைது கதொலக்கணவிதம் பற்றதிய உரரைரயக் ளகட்டபவின்னர் உலகத்தமதிழதொரைதொய்ச்சதி நதிறவன 
அறதிஞைர்கள் இலங்ரகயவில் எழுதப்பட்ட அந்த நூரலப் பததிப்பவிக்க அவதொவுற்றனர். அவரரை 
அரழத்துப் பல நூற அறதிஞைர்கள் மத்ததியவில் உரரையதொற்றரவத்தனர். இன்ற தமதிழரின் 
வருடப்பவிறப்பு  சதித்ததிரரையவிலதொ அல்லது ரதமதொதத்ததிலதொ? என்பதற்கதொன வரைலதொற்ற 
ஆததொரைத்ரத சதிவகடதொட்சம் எடுத்துக் கதொட்டித் ததளனியரவத்தரம அறதிந்து இந்து நூரலப் 
பததிப்பவிக்க முன்வந்தனர். அதற்கதொக அவர் ஆற்றதிய உரரைரய ஒரு தனனி நூலதொக்கம் 
தசய்யவும் முடிதவடுத்து அவரரை அணுகதினர். அவரைது எததிர்பதொர்ப்புக் ரககூடுவரத மதிக்க 
மகதிழ்ளவதொடு வரைளவற்றதொர். தமதிழ் நதொட்டுத் தமதிழர்களுக்கு இரவ கதிரடக்களவண்டும் 
என்னும் தபதொது நலன் அவரரை அவ்வவிதம் உந்ததியது. “சரைளசதொததி மதொரல – ஒரு சமூகப் 
பண்பதொட்டு பதொர்ரவ பதொகம் 1” என்ற நூரலப் பததிப்பவிக்கும் உரிரமரய உலகத் 
தமதிழதொரைதொய்ச்சதி நதிறவனத்ததிடம் தகதொடுத்ததொர். உலகத்தமதிழ் ஆரைதொய்ச்சதி நதிறவனத்ததிடம் ஏன் 
தகதொடுக்களவண்டும் நதொளம பததிப்பவித்ததிருக்கலதொளம என்ற வவினதொவும் எழுகதின்றது.

உலக வவிஞ்ஞைதொனனிகரள வவியக்க ரவக்கும் தமதிழனனின் பஞ்சதொங்கம்! என்னும் கட்டுரரைரய 
எழுததிய ச. நதொகரைதொஜன் அவர்கள் ஒன்பது எழுத்துக்கரளக் தகதொண்டு கதிரைக நதிரலகரள 
அவததொனனித்து தமதிழன் கணவிக்கும் பஞ்சதொங்கம் பற்றதிப் பவின்வருமதொற 
குறதிப்பவிடுகதின்றதொர்.

“பல பவிரைம்மதொண்டமதொன நவவீன கருவவிகரளக் தகதொண்டு கணவிணவியவின் துரணயுடன் 
துல்லதியமதொகக் கணவிக்கப்படும் கதிரைகணங்கரளத் தமதிழர்களனின் பஞ்சதொங்கம் அந்தக் 
கருவவிகளனின் துரண இன்றதி வவினதொடி சுத்தமதொகக் கணவித்துப் பல நூற ஆண்டுகளதொகச் 
தசதொல்லதி வருகதிறது என்றதொல் அததிசயமதொக இல்ரல? இரத எப்படித் துல்லதியமதொக 
தமதிழர்களதொல் கணவிக்க முடிகதிறது என்ற உலதகங்கதிலும் உள்ள வதொனனியல் வவிஞ்ஞைதொனனிகளள 
ஆச்சரியப்படுகதின்றனர்! உலகளம வவியக்கும் பஞ்சதொங்கம் தமதிழனனின் அபூர்வ 
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வதொனனியல், கணவித, ளஜதொததிட அறதிரவத் ததள்தளன வவிளக்கும் ஒரு அபூர்வ கரல! 
இப்படிப்பட்ட பஞ்சதொங்கம் நம்மதிடம் இருப்பரத எண்ணவிப் தபருரமப்படதொமல் அரத இகழும்
பகுத்தறதிவதொளர்கரள தமதிழர்கள் என்ற எப்படிக் கூற முடியும்? இரத நதொம் 
‘ளபட்டன்ட்’  எடுக்கதொவவிட்டதொல் மஞ்சரளத் துணவிந்து ளபட்டன்ட் எடுக்க முயன்றது ளபதொல் 
இரதயும் அதமரிக்கதொ உள்ளனிட்ட நதொடுகள் தனதுரடரமயதொக்கதிக் தகதொள்ளும்!

தமதிழர்களனின் பஞ்சதொங்கக் கணவிப்பு அததிசயமதொன ஒன்ற! அ,ஆ,இ,ஈ,உ,ஊ,எ,ஏ,ஐ ஆகதிய 
ஒன்பது எழுத்துக்கரள ரவத்துக் தகதொண்ளட பஞ்சதொங்கத்ரதத் தமதிழர்கள் கணவித்து 
வவிடுவது வவியப்புக்குரிய ஒன்ற. ஐந்து வவிரைல்கரள ரவத்துக் தகதொண்டு ளஜதொததிடர்கள் 
துல்லதியமதொகப் ளபதொடும் கணக்கு ளநரில் பதொர்த்து வவியத்தற்கு உரியததொகும்! தமதிழர் அல்லதொத 
இதரை பதொரைத மதொநதிலங்கள் கதொததி ஒன்பது எழுத்துக்கள்,டதொததி ஒன்பது எழுத்துக்கள், பதொததி ஐந்து 
எழுத்துக்கள், யதொததி எட்டு எழுத்துக்கள் ஆக 31எழுத்துக்கரளக் தகதொண்டு பஞ்சதொங்கத்ரதக் 
கணவிக்கதிறதொர்கள்!”  என அவர் ஆதங்கப்படுவதுளபதொன்ற பதொல சதிவகடதொட்சம் ஆதங்கமும், 
வவிசனமும் தகதொண்டுள்ளதொர். ஆயவிரைம் ஆயவிரைம் ஆண்டுகளதொக கணவிக்கப்பட்டு வரும் கதொலக் 
கணவிதத்ரத எப்படிக் கணவித்ததொர்கள் என்பதற்கு எந்த ஆததொரைமும் இல்ரல எனனினும் அரவ 
சரியதொக இருப்பதரனப் பதொர்த்து வவியப்பரடயதொமல் இல்ரல என்ற குறதிப்பவிடுகதின்றதொர்.  
சூரிய கதிரைகணம் சந்ததிரை கதிரைகணம் ஆகதியவற்ரற இவர்கள் துல்லதியமதொகக் கணவித்து 
பஞ்சதொங்கத்ததில் பததிவது உள்ளனிட்ட ஏரைதொளமதொன ததிததி, வதொரைம், நட்சத்ததிரைம், ளயதொகம்,  கரைணம் 
பற்றதிய உண்ரமகரளப்  பஞ்சதொங்கம் ததரிவவிக்கதிறது.

முரனவர் பதொல சதிவகடதொட்சத்ததின் இந்த நூலுக்கு மூவர் அணவிந்துரரை எழுததியுள்ளனர். 
உலகத்தமதிழதொரைதொச்சதி நதிறவனத்ததின் இயக்குநர் முரனவர் ளகதொ.வவிஜயரைதொகவன், முரனவர் 
சதி.பத்மநதொதன், ளவந்தர், யதொழ் பல்கரலக்கழகம், முரனவர் நதொ.சுப்பவிரைமணவியன் 
முன்னதொள் தமதிழ்த்துரறப் ளபரைதொசதிரியர், குடவதொயவில் பதொலசுப்பவிரைமணவியன், தததொல்லதியல் 
அறதிஞைர் ஆகதிய நதொல்வர் எழுததியுள்ளனர். பதொண்டித்ததியம் தபற்ற இந்த நதொல்வரினதும் 
அணவிந்துரரைகள் மதிகத் ததொக்கமுள்ளரவ, எனனினும் நூரல வதொசதிக்கப்புகும் 
ஒருவனுக்கு அதரனப்பற்றதிய அததிகப்படியதொன ததளனிரவக் தகதொடுப்பதன்மூலம் உள்ளள 
உள்ளவற்ரற வதொசதிக்கதொது ஆடு குரழகடித்த மதொததிரி வதொசகரன நுனனிப்புல் 
ளமயரவத்துவவிடுளமதொ? என்ற எண்ணமும் ளததொன்றகதின்றது. மறபுறம் ளசதொததிடத்ததில் 
பரிட்சயமற்ற என்ளபதொன்ற அறதிவவிலதிகளுக்கு அது வரைப்பவிரைசதொதமதொக அரமயும் என்ற 
கருத்தும் ளததொன்றகதின்றது. அளத ளவரள 128 பக்கங்கள் தகதொண்டுள்ள இந்த கட்டுரரை 
நூலுக்கு 28 பக்கங்கள் தகதொண்ட அணவிந்துரரை சற்றக் கனமதொக அரமந்துள்ளது 
ளபதொலத்ளததொன்றதினதொலும் அந்து அணவிந்துரரைகளனில் தரைப்பட்டுள்ள வவிடயங்கள் நூலுக்குப் 
பவிறதிததொன தகவல்கரளக் தகதொண்டுள்ளரம வதொசகர்ரளத் தூண்டுவனவதொகவும், அவர்களனின் 
வதொசதிப்புத்ததொகத்ததிற்கு வவித்ததிடுவததொகவும் அரமந்துள்ளரம குறதிப்பவிடத்தக்கது. 
தமதிழர்களனிரடளய ரத மதொதத்ததிலதொ சதித்ததிரரை மதொதத்ததிலதொ புத்ததொண்ரடக் தகதொண்டதொடுவது 
என்னும் வவினதொவுக்கு வவிரட தருவததொக அதற்கதொன தததொன்ரம ஆவணங்கள் சதொன்றதொகக் 
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கதொட்டப்பட்டுள்ளரம அவததொனனிக்க முடிகதின்றது. இந்த நூலுக்கு அணவிந்துரரை 
தந்தவர்களுள் உலகத்தமதிழதொரைதொய்ச்சதி நதிறவனத்ததின் இயக்குநர் ளகதொ.வவிஜயரைதொகவன் அவர்கள் 
“சரைளசதொததிமதொரல எனும் இக் கதொலக்கணவித நூல் கூறம் பல கருத்துக்களுள் சதித்ததிரரை முதல்
நதொளள தமதிழ்ப் புத்ததொண்டுத் தததொடக்கம் எனும் தமதிழ் நதொட்டரைசதின் 
கருத்துக்ககு அரைண் ளசர்ப்பதற்கதொன சதொன்றகள் உள்ள. சதித்ததிரரைப் புத்ததொண்டு நதொளனில் 
நவீரைதொடுவதற்கதொன முரறகரளயும் இந்நூற் பதொடல்கள் ததளனிவுபடுத்துகதின்றன. சதிங்கள 
அரைசர்கள் மற்றம் சதிங்கள தபமௌத்தர்கள் மத்ததியவிலும் சதித்ததிரரைப் புத்ததொண்டு 
தகதொண்டதொடப்படுதரலயும் இதன்மூலம் அறதிந்துதகதொள்ளலதொம்” என தனது அணவிந்துரரையவில் 
சரைளசதொததிமதொரலரயச் சதொன்றதொக்குகதின்றதொர்.

“தசந்தமதிழ் இலக்கதியங்கள் (சங்கம், சமண -தபமௌத்த கதொவவியங்கள்) கதொட்டும் தமதிழ்ப் 
புத்ததொண்டு ததினத்ததிற்குத் தமதிழ்நதொட்டு அரைசதொங்கம் மமீண்டுள்ளது. தகதொல்லம் ஆண்டு, சக 
வருஷதொப்தம், ஹதிஜதிரி வருஷம். கதிறதித்துவ வருஷம், ... என்பவற்றதில் புத்ததொண்டு 
ததினம் கணக்கதிடுதல் ளபதொல் தமதிழ் புத்ததொண்டு என்பது தசம்தமதொழதி வரரையரற தகதொண்ட 
தமதிழ் இலக்கதியங்கரளக் தகதொண்டு பதொர்த்ததொல் சதித்ததிரரை ஒன்ற என நன்கு ததரிகதிறது. 
மரறமரல அடிகள் தசய்த கணக்குப் பவிரழயதொல் இந்தக் குழப்பம் (தபதொங்கல் = 
புத்ததொண்டு) ளநர்ந்துவவிட்டது. ரத 1-ஆம் ளதததி ததிருவள்ளுவர் பவிறந்தநதொள் என்ற 
அறதிவவித்ததொர் அடிகள். அதற்கு யதொதததொரு ஆததொரைமும் இல்ரல. ளமலும் ததிருவள்ளுவர் 
வதொழ்ந்த கதொலம் மரறமரலயதொர் தசதொன்ன ளதததிக்கு 500+ வருஷம் பவிற்பட்டது. 
இலக்கதியத்ததில் மரறமரல அடிகட்கு முன்னர் ரதப் தபதொங்கல் புத்ததொண்டதொக இருத்தரலக்
கதொளணதொம். பதொசதி என்றதொல் கதிழக்கு, ஊசதி என்றதொல் வடக்கு என்ற பவிரைதொகதிருதச் தசதொற்கள் 
வரும் புற நதொனூற்றப் பதொடரலப் அடுத்தததொகப் படித்துப் பதொர்ப்ளபதொம். அது 
ஆடு  என்றகுறதிப்பவிடும் ஏரிஸ் (Aries) தகதொண்டு தததொடங்கும் பதொடல் அது. ஏரிரஸக் 
குறதிப்பவிட ஆட்டின் தரல  '   ♈ யுனனிளகதொட் சதின்னமதொகத் ததிகழ்கதிறது. அந்த ளமஷ ரைதொசதியவில் 
புத்ததொண்டு தததொடக்கம் என்பது வசந்த கதொலத்ததின் தததொடக்கம். இப் 
புத்ததொண்டு தமதிழர்கள் வதொழ்ந்து ஆட்சதியவில் தததொடர்பு தகதொண்டிருந்த ளகரைளம், ஸ்ரீலங்கதொ. 
கம்ளபதொடியதொ எல்லதொவற்றதிலும் இன்றம் நரடமுரறயவில் உள்ளது. ளமலும், சமணரும். 
தபமௌத்தரும் தகதொண்டதொடிய புத்ததொண்டு சதித்ததிரரை 1 ததொன். பஞ்சதொங்கம் ரவத்ளத 
புத்த தஜயந்ததி. பரிநதிர்வதொண ததினம். சமணர் ததிருவவிழதொக்கள் கணவிக்கப்படுகதின்றன.” என 
டதொக்டர் நதொ.களணசன் அவர்கள் கதொலக்கணவிதம் தததொடர்பதொக சங்ககதொலப் புலவர்கள் 
தகதொண்டிருந்த நம்பவிக்ரக பற்றதிக்குறதிப்பவிடும்ளபதொது சதித்ததிரரைப் புத்ததொண்டு 
தகதொண்டதொடப்பட்டதன் தததொன்ரம வரைலதொற்ரறச் சுட்டிக் கதொட்டுகதின்றதொர்.
இதரன கலதொநதிததி சதிவகடதொட்சம் பவின்வருமதொற குறதிப்பவிடுகதின்றதொர்: “ளமடசங்கதிரைதொந்ததி நதொளதொன 
சதித்ததிரரை மதொதத்து முதல்நதொளள புதுவருடப் பவிறப்பதொகக்தகதொண்டதொடப்பட்டது. சதித்ததிரரைப் 
புத்ததொண்டு பவிறக்கவவிருக்கும்ளபதொது மருத்துநவீர் கதொய்ச்சதி அந்த நவீரில் 
தரலரய நரனத்து நவீரைதொடி, புத்ததொரட புரனந்து, உணவு உட்தகதொள்ளும்படி 
சரைளசதொததிமதொரலயவில் கூறப்பட்டுள்ளது”
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சடங்குகள
சரைளசதொததிமதொரல கூறம் இல்லறச் சடங்குகள் மக்களனின் வதொழ்வவியளலதொடு ஒட்டியனவதொக 
அரமந்துள்ளரமரயயும் ததிருமணப் தபதொருத்தம், பூப்புநவீர்க் தகதொண்டதொட்டம், பவிறப்பு, இறப்பு 
ஆகதியவற்றதின் சடங்குகள் தசய்யும் முரறகளும் அதற்கதொன நதொட்கள் 
நட்சத்ததிரைங்கள் பற்றதியும் கதொணப்படுவதரன குறதிப்பவிடுகதின்றதொர்.

வவதொளதொண்ரம தசய்தற்தபதொருட்டு
ளவளதொண்ரமத் துரறயவில் ஆசதிரியருக்கு மதிகுந்த ஈடுபதொடு உள்ளது என்பதரன அவர் இவ் 
அததிகதொரைத்ததிற்குக் தகதொடுத்துள்ள முக்கதியத்துவத்ரதக் தகதொண்டு அறதியமுடிகதின்றது. ஏர்நதொள், 
பயவிர்நதொட்டல், வவிரதத்தல், அறவரட தசய்தல், புததிதரைடுத்தல் என்பனவற்ளறதொடு 
பயவிர்கரளப் பயீரடகளனில்’ இருந்துபதொதுகதொத்தல், வவிலங்குகளனிடமதிருந்து பதொதுகதொத்தல் 
தததொடர்பதொன வவிளக்கங்களும் தரைப்பட்டுள்ளன. அத்ளததொடு குளம்தததொட்டு வளம்தபருக்கதிய 
இலங்ரக ளவந்தர்களனின் கடப்பதொட்ரடயும் மக்களுக்கு ளசரவ தசய்யும் மன்னனனின் 
உள்ளத்ரதயும் குறதிப்பவிடுகதின்றதொர்.

வவீடு கட்டுவதற்கதொன வதொஸ்துசதொத்ததிரைம் பற்றதிச் சரைளசதொததிமதொரல குறதிப்பவிடுவதரனயும் 
அதரனக் கட்டுவதற்கதொன நதிலத்ரதத் ததரிந்ததடுக்கும் அறதிவவிரன அக்கதொல மக்கள் 
அறதிந்ததிருந்தனர் என்பதரனயும் சரைளசதொததி மதொரலயவில் குறதிப்பவிட்டுள்ளரமயவின் வவிஞ்
ஞைதொன பூர்வமதொன அறதிவதொற்றரலப் பற்றதிக்குறதிப்பவிடுகதின்றதொர்.

இந்நூல்பற்றதி நல்லறதிஞைர்கள
இந்த நூரலப் பற்றதி ளபரைதொசதிரியர் சதி.பத்மநதொதன் அவர்கள் பவின்வருமதொற குறதிப்பவிட்டு 
அதற்குத் தகுததிச் சதொன்ற வழங்கதியுள்ளதொர்.“இது ஓர் அருரமயதொன ஆய்வுநூல். 
ஆய்வுநூல்களுக்கு ஒரு முன்னுததொரைணமதொன நூல். ஆததொரைமதின்றதி எந்தமுடிபும் அததிளல 
தசதொல்லப்படவவில்ரல. தமதிழர் சமுததொயத்ததின் சமய பண்பதொட்டு மரைபுகரளயும் வதொழ்க்ரக 
முரறயவிரமனயும் புரிந்துதகதொள்ளவததிலும் கற்றறதிவததிலும் ஆர்வமுரடளயதொர் எல்ளலதொரும் 
படிக்களவண்டிய நூல். நூலதொசதிரியரின் புலரமயும் ஆர்வமும் தமதொழதிநரடயும் எமது 
பதொரைதொட்டுகளுக்கு உரித்ததொனரவ.”

ஒட்டு தமதொத்தமதொக இற்ரறக்கு 700 ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் நதிலவவிய சமுததொய 
அரமப்ரபயும் மக்கள் வதொழ்வவியரலயும் சரைளசதொததிமதொரலயவின் மூலம் ததளனிவதொக்க 
முற்பட்டுள்ள ஆசதிரியர், தமதிழர்களனின் பண்பதொட்ரடயும் சதிங்கள, தமதிழ் மக்களனின் வதொழ்வவில் 
முரறகரளயும் சதிங்கள தமதிழ் மக்களுக்கதிரடளய இருந்த தநருக்கத்ரதயும், 
ஒற்றரமரயயும், ஒத்த பண்பதொட்டு வவிழுமதியங்கரளயும், ளசதொததிடத்ததின்மமீது மன்னர்களும் 
மக்களும் தகதொண்டிருந்த பற்றதரலயும் எடுத்தக்கதொட்டியுள்ளதொர். ளசதொததிடம் உண்ரமயதொ? 
அல்லது தபதொய்யதொ என்பதற்கு அப்பதொல் அக்கதொல மக்களனின் வதொழ்வவியரலச் சரைளசதொததிமதொரல 
என்னும் நூல் எமக்கு எடுத்துக்கதொட்டுகதின்றது என்பததில் நம்பவிக்ரக ரவத்துள்ள ஆசதிரியர் 
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அதன்வழதி அக்கதொலப் பண்பதொட்டு வவிழுமதியங்கரள அலச முரனந்துள்ளதொர் 
என்பதரன உணரைமுடிகதின்றது. 

அண்டத்ததில் இயங்கும் ஆற்றலுக்கும் உடலுக்கும் தததொடர்பு இருப்பததொல் அண்டம் ளவற, 
பவிண்டம் ளவற என்னும் பதொகுபதொடு இயற்ரக நதியததியவில் இல்ரல. என்பரத,

"அண்டத்ததி லுள்ளளத பவிண்டம்
பவிண்டத்ததி லுள்ளளத அண்டம்
அண்டமும் பவிண்டமும் ஒன்ளற
அறதிந்துததொன் பதொர்க்கும் ளபதொளத''

என்ற, சட்டமுனனிஞைதொனம் உரரைக்கதிறது.  பன்தநடுங்கதொலமதொக தமதிழர் வதொனவவியல் அறதிவு 
மதிகவும் நுணுக்கமதொன கணவிப்பயீடுகரளக் தகதொண்டரமந்துள்ளரமரய 
நுணுகதிப்பதொர்க்களவண்டிய கட்டதொயத் ளதரவ இன்ற எழுந்துள்ளது. ஆயவிரைக்கணக்கதொன 
வதொகடங்கள், ஏட்டுச்சுவடிகள் இன்னும் பதொர்க்கப்படதொத நதிரல கதொணப்படுகதின்றது. இவற்ரற 
ஆரைதொய்வதன்மூலம் தமதிழரின் நவீண்டகதொலப் பண்பதொட்ரட அறதியமுடியும் என்பது எனது 
துணவிபு.

avan.siva55@gmail.com
பததிவுகள், டிசம்பர் 15, 2015
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19. கதிவரைக்க நதொடகதொசதிரியர் வஹதொமர் அவர்கள எழுததிய ஒடிசதி பற்றதிய சுருக்க 
வரரைவு. - முரனவர் ஆர்.ததொரைணவி -

மதிக நவீண்ட பயணத்ததின் பல்ளவற பரிணதொமங்கள் என்பளத  ஒடிசதி என்ற வதொர்த்ரதயவின் 
தபதொருள். கதொலத்ததொல் அழதியதொ    கதிளரைக்க கதொவவியமதொன ளஹதொமரின் ஒடிசதி, கதொப்பவிய 
நதொயகனதொன யூலதிஸதிஸ் என்ற மதொதபரும் கதிளரைக்க வவீரைனனின் ஒரு தநடுந்தூரை 
பயணத்ரத வவிவரிக்கும் வவிதமதொக அரமந்துள்ளது. கதி. மு எட்டதொம் நூற்றதொண்டில் 
எழுதப்தபற்ற ஒடிசதி ளஹதொமரின் முந்தய கதொப்பவியமதொன இலதியட் என்ற புத்தகத்ததின் 
தததொடரைதொக அரமகதிறது. இலதியட் கதொப்பவியத்ததில் கதிளரைக்கர்களும், டிரைதொய் மக்களுக்கும் நடந்த 
 ட்ளரைதொஜன் ளபதொர் மற்றம்  அதன் முடிவு பற்றதி வவிவரிப்பததொக உள்ளது. எனனினும், அதன் 
தததொடர்ச்சதிக்கதொப்பவியமதொன ஒடிஸதியவில் கததொநதொயகன் யூலதிஸதிஸ் ( இன்தனதொரு தபயர் 
ஒடிஸதிஸ்) ளமற்தகதொள்ளும் தவீரைம் நதிரறந்த பயணங்கரள எடுத்துரரைப்பததொக 
உள்ளது. ட்ளரைதொஜன் ளபதொரில் மதிகுந்த துணவிவுடன் பங்கு தபற்ற தன் கதிளரைக்க நதொட்டுக்கு 
மதொதபரும் தவற்றதிக்கனனிரய ஈட்டித்தரும் யூலதிஸதிஸ், தன் ததொயகமதொன இததொகதொவுக்கு 
தசல்லும் வழதியவில் பத்து வருடங்களதொக  ளமற்தகதொள்ளும் பயண சதொகசங்கள் 
நதிரறந்த கதொப்பவியம் என்ற வரகயவில் ஒடிசதி புதுரமக்கதொப்பவியமதொக பரடக்கப்பட்டு உள்ளது.

தன் சகதொக்களுடன் ததொயகம் ளநதொக்கதி புறப்படும் யூலதிஸதிஸ் பல்ளவற வவிதமதொன வவிசதித்ததிரை 
அனுபவங்கள் நதிரறந்த தநடும்பயணம் ளமற்தகதொள்ளுகதிறதொன். டிரைதொய் நகரைத்ததில் இருந்து 
பன்னனிரைண்டு கப்பல்களனில் தன் குழுவவினருடன் புறப்படும் யூலதிஸதிஸ் சதிற தூரைம் 
அரலக்கடலதில்  கடந்த பவின் ஒரு சதிறதிய நதிலப்பரைப்ரப கதொண்கதிறதொன். சதிகதொனவீஸ் எனப்படும் 
அந்நதிலப்பரைப்புவதொசதிகள் இந்த குழுவவினரரை பதொர்த்து பக்கத்ததில் உள்ள மரலகரள ளநதொக்கதி 
ஓடி தப்பவிவவிட, யூலதிஸதிஸ் தன் குழுவவினருடன் அந்த  நதிலப்பரைப்பவில் இறங்கதி அங்குள்ள 
தபதொருட்கரள சூரறயதொடி தன் கப்பல்கரள நதிரைப்புவதுடன், நல்ல உணவு மற்றம் ரவன் 
முதலதியவற்ரற ருசதி பதொர்த்து அனுபவவிக்கதின்றதொன்,

நவீரைதொக வழதிந்து ஓடும் ரவன் ருசதியவில் மததி மயங்கதி அந்த நதிலப்பரைப்பவில் ளபதொரதயவில் 
உறங்கும் அவர்கரள, நள்ளனிரைவவில் எததிர்பதொரைதொ வவிதமதொக சதிகதொனவீஸ் தங்களனின் தகதொடூரைமதொன 
நண்பர்களுடன் வந்து தகதொரலத் ததொக்குதல் நடத்ததி துரைத்ததி அடிக்கதிறதொர்கள். 
நதிரலகுரலயும் யூலதிஸதிஸ் மற்றம் அவனது சகதொக்கள் கப்பல்கரள ளநதொக்கதி பவின்வதொங்கதி 
தப்பவிக்க முரனகதிறதொர்கள். எனனினும், அவர்கள் தரைப்பவில் அததிக ளசதம் வவிரளகதிறது. மதிகுந்த 
தவீரைம் தகதொண்ட பல கதிளரைக்க வவீரைர்கள் மரைணவிக்கதிறதொர்கள். தப்பவிக்கும் யூலதிஸதிஸ் தன் 
சகதொவதொன யூரிளலதொகதொஸ் மமீது மதிகுந்த சதினம் தகதொண்டு யுத்தம் தசய்கதிறதொன். அவர்கள் 
இருவரும் சக வவீரைர்களதொல் தடுக்கப்படுவததொல் மமீண்டும் அரமததி நதிலவுகதிறது.

ததற்கு ளநதொக்கதி வட்டமதிடும் கப்பல்கள், சற்றம் எததிர்பதொரைதொவவிதமதொய் ஏற்படும் 
சூறதொவளனிக்கதொற்றதின் சுழற்சதியதொல் இழுத்து தசல்லப்பட்டு, ளலதொட்டஸ் ஈட்டர்ஸ் (ததொமரரை 
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உண்ணவிகள்) என்னும் தவீவவில் கரரை ளசர்கதிறதொர்கள். தவீரவ சுற்றதிப்பதொர்க்கும் யூலதிஸதிஸ் தன் 
சகதொக்கள் அங்குள்ள மக்களனிடம் அங்கு வவிரளயும் ததொமரரை என்னும் உணரவ உண்பரத 
கதொண்கதிறதொன். அந்த ததொமரரை மலர்கள் ளபதொரத நதிரறந்த வஸ்துக்கள் உள்ளததொக 
இருப்பததொல், அரத உண்ணும் வவீரைர்கள் அதன் வசதிய சக்ததியவில் மயங்கதி தங்கள் சுற்றம் வவீடு
மரன மற்றம் மக்கள் அரனத்ரதயும் மறந்து அந்த தவீவவின் ளபதொரத நதிரறந்த  
வஸ்துக்களனிளலளய வதொழ வவிரழகதிறதொர்கள். நதிரலரமயவின் தவீவவிரைம் அறதியும் யூலதிஸதிஸ் தன்
மற்ற நண்பர்களுடன் ததொமரரை உணவவில் மததி மயங்கதி உள்ள வவீரைர்கரள குண்டுக்கட்டதொக 
தூக்கதி கப்பலுக்கு எடுத்து வருகதிறதொன்.

அதன் பவின் சதில நதொட்கள் பயணம் தசய்யும் நதிரலயவில், அவர்கள் ஒரு வவிசதித்ததிரைமதொன ஓர் 
இடம் கதொண்கதிறதொர்கள். அந்த இடத்ததில் மதிக பவிரைமதொண்டமதொன ஒரு குரகயவின் 
முகத்துவதொரைத்ரதயும் பதொர்க்கதிறதொர்கள். அதன் உள்ளள தசல்லும் அவர்கள் அங்ளக 
கதொணப்படும் ஆடுகரள தவட்டித் தம் பசதியதொறகதிறதொர்கள். துரைததிஷ்டவசமதொக, அந்த ஆடுகள் 
பதொலதிபயீமஸ் என்ற தகதொடூரை அரைக்கனுக்குச் தசதொந்தமதொனரவ என்பது அவர்களுக்கு 
ததரியதொமல் ளபதொகதிறது. கடும் ளகதொபம் தகதொள்ளும் அரைக்கன் யூலதிசதிஸதின் இரைண்டு 
சகதொக்களனின் தரலரய குரக சுவற்றதில் ளமதொததி இறக்க தசய்கதிறதொன். ளமலும் மற்ற 
அரனவரரையும் அந்த குரகயவில் அரடத்து ரவக்கதிறதொன். யூலதிஸதிஸ் தன் சமளயதொசதித 
புத்ததியவினதொல் கரடசதியவில் அந்த அரைக்கரன தகதொண்டு தன் சகதொக்கரள அங்கதிருந்து 
தப்ப ரவத்து மமீண்டும் தங்கள் கப்பரல அரடகதிறதொன். அடுத்து அவர்கள் கப்பல் தசன்ற 
ளசரும் இடம் கதொற்றதின் கடவுளதொன ஏஓலதிஸ் வசதிப்பவிடம். ஏஓலதிஸ் தன் பரிசதொக ஒரு ரப 
நதிரறய கதொற்ரற அளனித்து அதரன சதொமர்த்ததியமதொக பவிரைளயதொகதித்து யூலதிசதிஸதின் தசதொந்த 
பூமதியதொன இத்ததொக்கதொ தசல்ல வரைம் அளனிக்கதிறதொர். ஆனதொல், கப்பலதில் யூலதிஸதிஸ் உறங்கும் 
சமயம், அவனது சக வவீரைர்கள் ஆர்வக்ளகதொளதொறதில் அந்த ரபரய ததிறந்து வவிட, கடும் புயல் 
கதொற்ற ஏற்பட்டு மமீண்டும் யூலதிஸதிஸ் ஏஓலதிஸ் வசம் வந்து ளசரை ளநர்கதிறது. சதினம் தகதொண்ட
ஏஓலதிஸ் மமீண்டும் யூலதிசதிஸ்க்கு உதவ மறக்கதிறதொர். மனம் தநதொந்த யூலதிஸதிஸ் தன் 
வவிததிரய சபவித்த படி கடலதில் மமீண்டும் பயணம் ளமற்தகதொள்ளுகதிறதொன்,

நரைமதொமதிசம் உண்ணும் அரைக்கர்கள், மதொய வரல வவிரிக்கும் ளமதொகதினனி என யூலதிஸதிஸ் 
சந்ததிக்கும் வவிசதித்ததிரைங்களனின் பட்டியல் நவீளுகதிறது. இறந்து பதொததொள உலகம் வசதிக்கும் தன் 
ததொரயயும் அவன் சந்ததிக்க ளநரும் வவிந்ரதயும் நதிகழ்கதிறது. பதொடல்கள் மூலம் 
வசதியம் தசய்யும் மதொயப்தபண், ஆற தரலயுடன் கதொணப்படும் நதொகம் என கடக்கும் 
யூலதிஸதிஸ்,  ஒரு கட்டத்ததில் தன் கப்பல் முழுதும் பழுதரடந்துவவிட, கதொலதிப்ளசதொ என்ற 
கடல் கன்னனியுடன்ஏழு ஆண்டுகள் குடித்தனம் நடத்துகதிறதொன். ஒரு வழதியதொக புது கப்பரல 
உருவதொக்கதி பவின் ததொயகம் ததிரும்புகதிறதொன். முதன் முதலதொக தன் குல வதொரிசதொன தன் மகன் 
தடலதிமதொக்கஸ் என்னும் பததிரனந்து வயது சதிறவரனயும், மரனவவி தபனனிளலதொபவிரயயும் 
பதொர்த்து பூரிப்பரடகதிறதொன். டிரைதொய் தவற்றதிரய தததொடர்ந்து மதொவவீரைனதொக ததொய்நதொடு ததிரும்பும் 
யூலதிசதிஸதின் ளபதொக்ரக அவன் பயணம் மதொற்றகதிறது.பயணங்கள் யூலதிசதிஸ்க்கு கற்ற 
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தகதொடுத்த பதொடங்கள் ஏரைதொளம். தன் பதொரதயவில் சந்ததித்த ஆபத்துகள் யூலதிஸதிரஸ சதிறந்த 
சதொகசக்கதொரைனதொக மதொற்றதியது என்பததில் ஐயம் இல்ரல. யூலதிசதிஸதின் பயணங்கள் மூலம் 
அவன் மதிக சதிறந்த மததி நுட்பத்ரத அரடவதுடன், மற்ற மனனிதர்கரள எரட ளபதொட்டு தரைம் 
பவிரிப்பததிலும் ளதர்ந்தவனதொகதிறதொன். தன் சகதொக்களுக்கு ளநரும் பல ஆபத்துக்கரள தன் 
வவீரைத்ததொல், வவிளவகத்ததொல் தவவிர்த்து தன் பயணத்ரத தததொடரை முற்படுகதிறதொன்.    பயணம் 
தகதொடுத்த அனுபவத்ததின் கதொரைணமதொக நதொட்டில் இருக்க வவிரும்பதொமல், யூலதிஸதிஸ் தன் மகன் 
தடலதிமதொக்கஸ்க்கு முடி சூட்டிய பவின் தன் நதொடு துறந்து, இலக்கற்ற குறதிக்ளகதொளுடன் 
கடலதின் மமீது ளமற்கு ளநதொக்கதி மமீண்டும் ஒரு தநடிய புறப்பதொடு ளமற்தகதொள்ளுகதிறதொன்.

பததிவுகள், ஏப்ரில் 2, 2017
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20. ததிரும்பவிப்பதொர்க்கதின்வறன்: ஈழத்ததிலதிருந்து ஒலதித்த இலக்கதியக்குரைல் மல்லதிரக
ஜவீவதொ  - முருகபூபததி -

யதொழ்ப்பதொணம்  அரியதொரலயவில்  நதொவலர்  வவீததியவில்  அரமந்த  ஸ்ரைதொன்லதி  கல்லூரியவில் 
(தற்தபதொழுது  கனகரைத்ததினம்  மத்ததிய  கல்லூரி) 1962  ஆம்  ஆண்டளவவில்  எனக்கும் 
எனது  மச்சதொன்  முருகதொனந்தனுக்கும்  ஆறதொம் வகுப்பு புலரமப்பரிசதில்  
அனுமததி  கதிரடத்தது.   அப்தபதொழுது எனக்கு பததிதனதொரு வயததிருக்கும். நதொன் முதல் 
தடரவயதொக  பரனமரைங்கரளப்பதொர்த்தது    அக்கதொலத்ததில்ததொன்.  அதற்கு  முன்னர்  
அந்தக்கற்பகதருரவ பதொடசதொரல  பதொடப்புத்தகங்களனில்ததொன்   பதொர்த்ததிருக்கதின்ளறன். 
ஈழவவிடுதரலப்ளபதொரைதொட்டம்     ஆரைம்பமதொனதன்பவின்பு பல இலக்கதிய மற்றம் ஆய்வு  
நூல்களனில்  பரனமரைங்கள்    அட்ரடப்படமதொகதின.  ரைஜனனி  ததிரைதொணகம  சம்பந்தப்பட்ட 
யதொழ். பல்கரலக்கழக மனனித உரிரம  ஆசதிரியர்  சங்கத்ததின் தவளனியயீடதொன 
முறதிந்த  பரன,  மூத்த   பத்ததிரிரகயதொளர்  கதொர்ளமகத்ததின் ஈழத்தமதிழர்  எழுச்சதி, 
தச.ளயதொகநதொதன் தததொகுத்த  ஈழச்சதிறகரதகள் தவள்ளனிப்பதொதசரைம்,     தஜயளமதொகனனின்    
ஈழத்து  இலக்கதியம், ளபரைதொசதிரியர் கதொ.சதிவத்தம்பவியவின் யதொழ்ப்பதொணம்   சமூகம் - 
பண்பதொடு – கருத்துநதிரல  உட்பட   பல  நூல்கள்  பரனமரைத்ரத  ஒரு  குறதியயீடதொகளவ   
அட்ரடகளனில்  சதித்ததிரித்துள்ளன.

வவுனனியதொரவக்கடந்தவுடன்   ஏ 9  பதொரதயவின்  இருமருங்கும்    ததன்பட்ட  
பரனமரைங்கரள     கல்வவிக்கதொக    பயணவித்த    அக்கதொலத்ததில்  பரைவசத்துடன்   
பதொர்ப்ளபன். அவ்வதொற    அந்த  மண்ணவில்  நதொன்  பரைவசத்துடன்   பதொர்த்த  ஒரு  
மனனிதரின்  தபயர்  தடதொமதினனிக்ஜவீவதொ. எங்கள்  மதொணவர்  வவிடுததியவின்  சதொர்பதொக  மதொததொந்தம் 
நடத்தப்படும்  ஒரு  நதிகழ்வுக்கு  அவர்  பவிரைதம   ளபச்சதொளரைதொக  அரழக்கப்பட்டிருந்ததொர். 
அதற்கு  முன்னர்  நதொன்  அவரரைப்பதொர்த்தது  இல்ரல.   அவர்  அருந்துவதற்கு  
ஒளரைஞ்பதொர்லதி  ளபதொத்தல்  ஒன்ரற  ளமரசயவில்   ரவத்ததிருந்ததொர்கள். தவள்ரள   ளவட்டி 
தவள்ரள  நஷனல்  அணவிந்து  வந்ததிருந்ததொர்.  ளமரடயவில்   உரைத்த  குரைலதில்  ளபசதினதொர். 
அவ்வப்ளபதொது  ரககரள  உயர்த்ததினதொர். அதமரிக்க   முன்னதொள்  ஜனதொததிபததி  ஆப்ரைகதொம்  
லதிங்கனனின்  வதொழ்க்ரகச்சம்பவங்கரள  வவிபரித்ததொர்.   சங்கதொரனயவில்   நடந்த    ஒரு    
சதொததிக்கலவரைம்   பற்றதிச்தசதொன்னதொர். எனக்கு    ஏளததொ  தகதொஞ்சம்   புரிந்தது. அவரைது  
முகத்ரதயும்  ளமரசயவிலதிருந்த  குளனிர்பதொனப்ளபதொத்தரலயும்   பதொர்க்கதிளறன்.  அவரைது  
தநற்றதி  இரடக்கதிரட  புரடத்து  நரைம்புகளும்   ததரிந்தன. எனக்கு   அந்த  வயததில்,   
அவர்  ஏளததொ  ளகதொபத்ததில்  ளபசுவததொகளவ  புரிந்தது. தனது  உரரை  முடியும்   வரரையவில் 
அவர்  அந்த  குளனிர்பதொன   ளபதொத்தரல  தததொடளவ  இல்ரல.  நவீண்டளநரைம்  ளபசதியும்   
அவரைது  நதொ  வரைண்டுவவிடவவில்ரல   என்பதும்    எனக்கு    ஆச்சரியமதொனது. 
கதொலப்ளபதொக்கதில்   சுமதொர்  பத்ததொண்டுகள்  கழதித்து  அததொவது  1972  கதொலப்பகுததியவிலும்  
அளத உணர்ச்சதிப்பவிழம்பதொக  அவர்  ளபசதியரத  கண்ணுற்றதபதொழுது   அதற்குப்தபதொருள்  
தர்மதொளவசம்   என்ற  புரிந்துதகதொண்ளடன்.  அத்தருணத்ததில்  மகதொகவவி  பதொரைததியவின்  

பததிவுகள்  ©   2020



125                                     பததிவுகள் 25 கட்டுரரைகள் (தததொகுததி மூன்ற)

தரைமௌத்ததிரைம்   பழகு  என்ற    தசதொற்பதத்ரதயும்   ததரிந்துதகதொண்டிருந்ளதன்.

இலங்ரகயவில்  முதல்  முதலதொக  தமதிழதில்  சதிறகரத இலக்கதியத்ததிற்கதொக  ளதசதிய 
சதொகதித்ததிய  வவிருரதப்தபற்றவர்.  வவிருது தபற்ற அந்தக்கரதத்தததொகுததியவின்   தபயர்: 
தண்ணவீரும்  கண்ணவீரும்.வவிருரத  வதொங்கதிக்தகதொண்டு  யதொழ்ப்பதொணத்துக்கு  ரையவிலதில்  
ததிரும்பவிவருகதிறதொர்.  ஊர்மக்கள்  அச்சமயம்  யதொழ்ப்பதொண   ளமயரைதொக  பதவவியவிலதிருந்த  
துரரைரைதொஜதொவவின்   தரலரமயவில்    மதொரல   அணவிவவித்து  அவரரை  வரைளவற்கதின்றனர். 
யதொழ்.   ரையவில்  நதிரலயத்துக்கு  சமமீபமதொகளவ  அவரைது  வவீடு  அரமந்ததிருக்கதிறது.  
அவருக்கு  ளநரைம்  தசதொல்வதற்கு  அங்கு  வரும்  ரையவில்கள்  ளபதொதும். கஸ்தூரியதொர்  
வவீததியவில்  தந்ரதயதொரின்  ளஜதொசப்சலூரன  கவனனித்துக்தகதொண்டதொர். அத்துடன்  
எழுதத்தததொடங்கதினதொர்.  புத்தகக்கரட  பூபதொலசதிங்கமும்  ரைதொஜளகதொபல்  என்ற  அன்பரும்  
அவருக்கு  வதொசதிக்கும்  ஆர்வத்ரத  தூண்டியதுடன்   சதிறந்த  நூல்கரளயும் 
படிக்கக்தகதொடுத்தனர். கம்யூனனிஸ்ட்  கட்சதியவிலும்    அங்கத்துவம்    தபற்றதிருந்ததொர்.  
ஐக்கதியளதசதியக்கட்சதி  பதவவியவிலதிருந்த  கதொலப்பகுததியவில்  ஒரு  ளமததின   
ஊர்வலத்ததில்  அவர்  கலந்துதகதொண்டு  தததொழதிலதொள  வவிவசதொய  பதொட்டதொளனி  மக்களுக்கதொக 
ளகதொஷம்  எழுப்பவியவதொற  தசன்றதபதொழுது   யதொளரைதொ    எறதிந்த  கல்  அவரைது  தநற்றதிரய 
பதம்பதொர்த்தது. யதொழ்ப்பதொணம்   தபரிய  ஆஸ்பத்ததிரிக்கு  
தகதொண்டுதசல்லப்பட்டதொர். அங்ளக  கடரமயவிலதிருந்த  அவரைது  இலக்கதிய   நண்பரும்  
மருத்துவருமதொன  தடதொக்டர்  நந்ததி  அவரைது   கதொயத்துக்கு   இரழயும்ளபதொட்டு,  
மருந்ததிட்டு  கட்டுப்ளபதொட்டு  வவீட்டிற்கு தசன்ற  ஓய்தவடுக்குமதொற  தசதொன்னதொர். ஆனதொல் 
 இந்த  தர்மதொளவச  சதிங்கம்  சும்மதொ  இருக்குமதொ? அந்த  இரைத்தம்   கசதிந்த  
தநற்றதிக்கட்டுடன்  ளமததின  ளமரடக்குத்ததிரும்பவி, “ இளததொ  பதொருங்கள்   முதலதொளனித்துவ   
ஏகதொததிபத்ததிய  சக்ததிகளனின்  பரிசு… “  என்ற  இரைத்தம்  கசதிந்த  தநற்றதிரய  
கதொண்பவித்து,  “ ளசதொஷலதிஸம்   மலரும்  கதொலம்  தூரைத்ததில்  இல்ரல”  என்ற   
ஆக்ளரைதொஷமதொக  குரைல்  தகதொடுத்ததொர்.

இந்த  வரைலதொற்ரறதயல்லதொம்  அவரைது   மல்லதிரகயவில்  1972  இல்  நதொன்  எனது 
முதலதொவது   சதிறகரத  எழுததியபவின்புததொன்  ததரிந்துதகதொண்ளடன். கனவுகளுடன்   1960 
களனில்  யதொழ்ப்பதொணத்ததிற்கு  படிக்கச்தசன்ற,  கனவுகளுடளனளய 
ததிரும்பவியவிருந்ளதன்.    எங்கள்  வவீட்டிலதிருந்து  பதொர்க்கும்  தூரைத்ததில்  கடல்.  
அந்தக்கடலதின்  மதொந்தர்களும்    கனவுகளுடன்ததொன்    வதொழ்ந்தனர்.  எனது   
கனவுகளனிலும்   வந்தனர். “ என்னத்ரதச்   தசல்லதிய   ளசதொமலமதொததொளவ….”  என்ற   
அவர்களது  தமதொழதி   எனக்ளகதொ   தகதொஞ்சும்தமதொழதி.  நதொன்   ரைசதிக்கும்   பவிரைளதச  
தமதொழதிவழக்கு. அவர்களது    ளபச்சுதமதொழதியவில்  கனவு   என்ற  தரலப்பவில்  ஒரு  
சதிறகரத  எழுததி  மல்லதிரகக்கு    அனுப்பவியவிருந்ளதன்.  ஆசதிரியர்  தடதொமதினனிக்ஜவீவதொ  
அதற்கு  கனவுகள்  ஆயவிரைம்  என்ற  தபயரரைச்சூட்டி  1972   ஜஜூரல  மதொத  
மல்லதிரகயவில்  அச்சதிட்டு  எனக்கு  ஒரு  பவிரைததிரய   தபதொலதில்  அனுப்பவியவிருந்ததொர். எனது 
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பவிறந்த  நதொளன்ற  குறதிப்பவிட்ட    இதழ்  என்  வசம்  கதிரடத்தது  தற்தசயலதொனது. 
 எததிர்பதொரைதொதது. அன்ற  முதல்  அவரரை   பயவிலத்தததொடங்கதிளனன்.  உறவதொடிளனன். 
அவருடன்   பயணவித்த  அனுபவத்ததின்  அறவரடயதொக  2001 இல்  மல்லதிரக ஜவீவதொ  
நதிரனவுகள்  என்ற  நூரல  எழுததி  அவருக்கும்  வதொசகர்களுக்கும்  வழங்கதிளனன். 
தண்ணவீரும்  கண்ணவீரும்   கரதத்தததொகுப்ரபத் தததொடர்ந்தும் சதிறகரதகள் எழுததிய ஜவீவதொ, 
பவின்னர்   பதொதுரக,   சதொரலயவின் ததிருப்பம்   முதலதொன   தததொகுததிகரளயும்   ளமலும்  
சதில  நூல்கரளயும்  இலக்கதிய    உலகதிற்கு   வரைவதொக்கதியவர். சதொரலயவின்   ததிருப்பம்   
தததொகுததிக்கு அவரைது   நவீண்ட கதொல நண்பர் தஜயகதொந்தன் முன்னுரரை   எழுததியவிருக்கதிறதொர்.  
தமதிழகத்ததின்   சரைஸ்வததி (1958), ததொமரரை (1968) முதலதொன இதழ்களும்    ஜவீவதொவவின்   
உருவப்படத்ரத   அட்ரடயவில்   பவிரைசுரித்து   அவரரைப்பற்றதி    எழுததி    
தகமௌரைவவித்ததிருக்கதின்றன.   குமுதம்    இலவச   இரணப்பதொக ஜவீவதொவவின்   
அனுபவமுத்ததிரரைகள்   கட்டுரரைகரள   மறபவிரைசுரைம்   தசய்து  வவிநதிளயதொகதித்ததிருக்கதிறது.

இந்தத்தகவல்கள்   யதொவும்   கடந்தகதொல   தசய்ததிகளள. ஒரு   சதிறகரத    எழுத்ததொளன், 
தபரிய   தபதொருளதொததொரை   வசததிகளளதொ,  உயர்ந்த கல்வவிப்பவின்புலளமதொ   இல்லதொமல்   
தததொடர்ச்சதியதொக   45  ஆண்டுகளுக்கும்  ளமலதொக  மல்லதிரக   இலக்கதிய   
இதரழ   நடத்ததியவிருக்கதிறதொர்  என்ற   சதொதரனயும்   இன்ற கதொலம்   கடந்த   
தசய்ததிததொன்.    இலங்ரக   பதொரைதொளுமன்றத்ததில்    வவிதந்து   ளபசப்பட்ட   
இலக்கதியவதொததியதொன  தடதொமதினனிக் ஜவீவதொவுக்கு   அந்தப்தபருரமரய   தபற்றக்தகதொடுத்ததும் 
அவரைது அயரைதொத முயற்சதியவினதொல்   தவளனியதொகதிக்தகதொண்டிருந்த    மல்லதிரகததொன்.   
மதொததொந்தம்   மல்லதிரகரய   தவளனியவி;ட்டவதொளற   ‘மல்லதிரகப்பந்தல்’ பததிப்பகத்ததின் 
மூலம்   பல  பரடப்பதொளனிகளனின்   பரடப்புகரளயும்   நூலுருவதொக்கதி   
வவிநதிளயதொகதித்ததொர். எனது  பதொட்டி  தசதொன்ன  கரதகள்,   கங்ரக  மகள்    என்பன  
மல்லதிரகப்பந்தல்  தவளனியயீடுகளள.
 
1975  இல்  மல்லதிரகப்பந்தல்  என்ற  தபயரரை  இலக்கதிய  சந்ததிப்புக்கதொகளவ  அவர்  
ததரிவு  தசய்ததிருந்ததொர்.   அந்தப்பந்தலதில்  யதொழ்ப்பதொணம்  வவீரைசதிங்கம்  மண்டபத்ததில்  
எனது  முதலதொவது ( சுரமயவின்  பங்கதொளனிகள்)    சதிறகரதத்தததொகுததிக்கு   
தவளனியயீட்டு  நதிகழ்ரவ  ஒழுங்குதசய்தவவிட்டு,   அஞ்சலட்ரடயவில்  அச்சதிடப்பட்ட   
அரழப்ரப  எனக்கு  அனுப்பவியவிருந்ததொர். ஆசதிரியரும்    எழுத்ததொளருமதொன  சு. 
இரைதொஜநதொயகன்   நதிகழ்ச்சதிக்குத்தரலரம.  இவர்ததொன்  தற்தபதொழுது  தகதொழும்பவிலதிருந்து  
தவளனியதொகும்  ததினக்குரைல்  ஞைதொயவிற  பததிப்பவின்  ஆசதிரியர்    பதொரைததியவின்    அப்பதொ. 
அந்தப்பயணத்ததில்   யதொழ்ப்பதொணத்ததில்  டதொனனியல்,  குரும்பசதிட்டியவில்  கனகதசந்ததிநதொதன்  
உட்பட  பல  பரடப்பதொளனிகரள  எனக்கு  அறதிமுகப்படுத்ததியதும்  ஜவீவதொததொன். 
யதொழ்ப்பதொணத்ததில்  மல்லதிரக    தவளனியதொன  கதொலங்களனில்  மதொததொந்தம்   ரையவிளலறதி  
தகதொழும்பு  வந்து  சதில  நதொட்கள்  தங்கதியவிருந்து,  அரலந்து  ததிரிந்து மல்லதிரக  
பவிரைததிகரளயும்  வவிநதிளயதொகதித்து    இலக்கதிய  சந்ததிப்புகளனிலும்  கலந்துதகதொள்வதொர்.

பததிவுகள்  ©   2020



127                                     பததிவுகள் 25 கட்டுரரைகள் (தததொகுததி மூன்ற)

தகதொழும்பு  மலதிபன்  வவீததியவில்  மல்லதிரகக்கு  ளதரவயதொன  தவள்ளவீய  அச்சு  
எழுத்துக்கள்  மற்றம்   அச்சதிடும்  கதொகதிததொததிகரள  வதொங்கதி  ஏதும்  யதொழ்ப்பதொணம்  
தசல்லும்  தலதொறதிகளனில்  ஏற்றதிவவிட்டு  மமீண்டும்  ரையவிலதில்  யதொழ்ப்பதொணம்  ததிரும்புவதொர்.  
தகதொழும்பு  வருமுன்னர்  எனக்கு  ஒரு  அஞ்சலட்ரடயவில்  தனது   வருரக  பற்றதி 
எழுததிவவிடுவதொர்.   எங்கள்  நவீர்தகதொழும்புக்கும்  வருவதொர்.  எங்கள்  ஊர்  கடற்கரரையவில்ததொன்
இலக்கதிய  சந்ததிப்புகள்  நரடதபறம். நவீர்தகதொழும்பூர்   முத்துலதிங்கம்,  
சந்ததிரைளமதொகன்.   பவதொணவி ரைதொஜதொ,  சதிவம்,  ரைட்ணரைதொஜதொ, மு.பஷவீர்,    நதிலதொம் ,   
தருமலதிங்கம்,   தசல்வரைத்ததினம்   ஆகதிளயதொருடன்  நதொனும்  அந்தச்சந்ததிப்புகளனில்  
கலந்துதகதொள்ளவன். அத்தரகய  ஒரு  கடற்கரரைச்சந்ததிப்பவில்ததொன்  மல்லதிரக  நவீர்தகதொழும்பு
சதிறப்பவிதழ்  ளயதொசரன   மலர்ந்தது. 1972  தபப்ரைவரி  மதொத  மல்லதிரக,  நவீர்தகதொழும்பு  
சதிறப்பவிதழதொக  வந்தது. அதரன  தவளனியவிட்டுரவப்பதற்கு  மண்டபம்  கதிரடக்கதொத  
சூழ்நதிரலயவில்  எங்களது  சூரியவவீததி  இல்லத்ததிளலளய  அதரன 19-02-1972   ஆம்  
ததிகததி  நடத்ததிளனதொம். எனது  ரமத்துனனி  ளதவதொ  நதிகழ்ச்சதியவில்  வரைளவற்பரரை  
நதிகழ்த்ததினதொர். ளதவதொ  தற்ளபதொது  ளஜர்மனனியவில்  ஒரு  தபண்ணவிய  தசயற்பதொட்டதொளர்,  
தமதொழதிதபயர்ப்பதொளர்.   தசல்வரைத்ததினம்  பவிரைதொன்ஸதில்  ஒரு  ஊடகவவியலதொளர்.  கவவிஞைர் 
 தருமலதிங்கம்  கனடதொவவில், பஷவீர்  மதினுவதொங்தகதொரடயவில்,  நதிலதொம்  பத்ததிரிரகயதொளரைதொக  
ததினக்குரைலதில்  நவீர்தகதொழும்பூர்  முத்துலதிங்கம்,  சந்ததிரைளமதொகன்,  பவதொணவிரைதொஜதொ, ரைட்ணரைதொஜதொ,  
சதிவம்  ஆகதிளயதொர்  மரறந்துவவிட்டனர். ஜவீவதொ   யதொழ்ப்பதொணத்ததிலதிருந்து  
தகதொழும்புக்கு  இடம்தபயர்ந்து   தகதொழும்பு  வதொசதியதொகதிவவிட்டதொர்.  அவர்  தகதொழும்பு  
வதொசதியதொவதற்கு  முன்ளப  நதொன்  அவுஸ்ததிளரைலதியதொ  வதொசதியதொகதிவவிட்ளடன். நவீண்ட  
இரடதவளனிக்குப்பவின்பு,  1990 இல்  மல்லதிரக 25  ஆவது  ஆண்டு  மலர்  தவளனியதொன   
சந்தர்ப்பத்ததில்  ஜவீவதொரவ  தசன்ரனக்கு  அரழத்து  அங்ளக  அவருடன்  ஊர்  
சுற்றதிளனன்.  இந்தப்பயணத்ததில்  கண்ணததொசனனின்  மரனவவியவின்  இறததிச்சடங்கதிலும்  
கலந்துதகதொண்ளடதொம்.   இங்குததொன்   சதிவதொஜதிகளணசரனயும்   சந்ததித்ளததொம்.  
தஜயகதொந்தன்,  சதிட்டி,  சதிவபதொதசுந்தரைம்,  சுந்ததொ  சுந்தரைலதிங்கம்,  ளமத்ததொ,  இன்குலதொப், 
ததிலகவததி,  சதிவகதொமதி,   ரைதொஜம்கதிருஷ்ணன்,   ரைகுநதொதன்,  பதொலகுமதொரைன்,  சு. சமுத்ததிரைம், 
அக்கதினனி  புத்ததிரைன்,  தச. ளயதொகநதொதன்,  தபதொன்னவீலன்,   கண.முத்ரதயதொ,   
அகதிலன்  கண்ணன்,   ரைங்கநதொதன்,   நர்மததொ  ரைதொமலதிங்கம்,   குணளசகரைன்,  அறந்ரத  
நதொரைதொயணன்,  ததி.க. சதிவசங்கரைன்,   ரவரைமுத்து,   ளமத்ததொததொஸன்,   இளம்பவிரற  
ரைஹ்மதொன்,  கம்யூனனிஸ்ட்  கட்சதித்தரலவர்   நல்லகண்ணு,  சதி.ஏ.  பதொலன்,   உட்பட 
 பலரரை  சந்ததிப்பதற்கு  இந்தப்பயணம்   பயன்பட்டது.

இலங்ரகயவிலும்  ஜவீவதொவுடன்  பல  பயணங்கரள,   குறதிப்பதொக  தகதொழும்பவில்  
ளமற்தகதொண்டிருக்கதின்ளறன். 1972  இல் ஒரு  நதொள்  நவீர்தகதொழும்பு  கடற்கரரை  மணலதில்  
அமர்ந்ததிருந்ததபதொழுது  மல்லதிரக  நவீர்தகதொழும்பு  சதிறப்பவிதழ்  சதிந்தரன  
ளததொன்றதியதுளபதொன்ளற,  பல  வருடங்களுக்குப்பவின்னர்   1999  இல்  நவீர்தகதொழும்பவில்  அளத 
சூரியவவீததி  இல்லத்ததில்  நண்பர்  ததிக்குவல்ரல  கமதொலுடனும்  ஜவீவதொவுடனும்  அமர்ந்து  
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மததியவவிருந்துண்டளபதொது  உருவதொன  சதிந்தரனததொன்  மல்லதிரகயவின்  அவுஸ்ததிளரைலதியதொ  
சதிறப்புமலர்.  2001  ஆம்  ஆண்டு  நதொம்  நடத்ததிய  முதலதொவது  தமதிழ்  எழுத்ததொளர்  
வவிழதொவவில்  குறதிப்பவிட்ட  மலர்  தவளனியவிடப்பட்டது. இம்மலரில்,  புவனதொ   இரைதொஜரைட்ணம்,  
நல்ரலக்குமரைன்  குமதொரைசதொமதி,   எஸ் சுந்தரைததொஸ், ளபரைதொசதிரியர்   தபதொன்.பூளலதொகசதிங்கம்,   
பதொலம்லக்ஷ்மணன்,    களுவதொஞ்சதிக்குடி  ளயதொகன், உரும்ரபமகள்,    பவிரைவவீணன்  
மளகந்ததிரைரைதொஜதொ,    நளடசன்,    தஜயசக்ததி  பத்மநதொதன், ததி.ஞைதொனளசகரைன்,    கலதொநதிததி ளவ. 
இ. பதொக்கதியநதொதன்,   கவவிஞைர்  அம்பவி,  மதொரவ நதித்ததியதொனந்தன்,   அருண்.  வவிஜயரைதொணவி,   
மதொத்தரள  ளசதொமு,  கனபரைதொ   ளயதொகன்,  அ.  சந்ததிரைகதொசன்,  ளபரைதொசதிரியர்  ஆ.சதி  
கந்தரைதொஜதொ,  ளரைணுகதொ  தனஸ்கந்ததொ,  த.கலதொமணவி,  முருகபூபததி  ஆகதிளயதொர்  
எழுததியவிருந்தனர்.

மலரின்  முகப்ளபதொவவியத்ரத   அக்கதொலப்பகுததியவில்  சதிட்னனியவிலதிருந்த,   தற்தபதொழுது  
யதொழ்ப்பதொணத்ததிலதிருந்து    ஜவீவநததி   மதொத  இதரழ  தவளனியவிடும்  கலதொமணவி  பரைணவீதரைன் 
வரரைந்ததிருந்ததொர்.   குறதிப்பவிட்ட    அவுஸ்ததிளரைலதியதொ  மலர்   இலக்கதியத்தரைமதொகவும்  
கனததியதொகவும்  தவளனியதொகதியது. நவீர்தகதொழும்பு  சதிறப்பவிதரழயடுத்து  ததிக்குவல்ரல,  
அநுரைதொதபுரைம்,  முல்ரலத்தவீவு உட்பட  பல  பவிரைளதச  சதிறப்பவிதழ்கள்  தவளனியதொகதின. ஆனதொல்
அவுஸ்ததிளரைலதியதொ  மல்லதிரக  சதிறப்பு  மலருக்குப்பவின்னர்  எந்த  ஒரு  புகலதிட  
நதொட்டினதும்  மல்லதிரக  சதிறப்பு  மலர்  தவளனிவரைளவயவில்ரல  என்பதுடன்  
மல்லதிரகயவின்  வரைவும்   கடந்த  ஆண்டு  (2012) இறததிக்குப்பவின்னர்  நதின்றவவிட்டது  
என்பதும்  கதொலத்ததின்  ளசதொகம். 1972  முதல்  2012  வரரையவிலதொன   40  ஆண்டு  
கதொலப்பகுததியவில்  ஜவீவதொவவின்  கனவுகள்  சதிலவற்ரறயதொவது   நனவதொக்கதியவிருக்கதின்ளறன்  
என்ற  மனநதிரறவு  எனக்குண்டு. எனது   கனவுகள்  ஆயவிரைத்ரத  தமது  மல்லதிரகயவில் 
பததிந்து  படரைவவிட்டவருக்கு  நன்றதிக்கடனதொக  அவரைது   சதில  கனவுகரளயதொவது   
நனவதொக்க  துரண  நதின்ளறன்  என்ற  உள்ளப்பூரிப்பு   எனக்கு  என்றம்  உள்ளது. அததில் 
முக்கதியமதொனது  இலங்ரகயவில்  நதொம்  பலர்  இரணந்து   2011 இல்  நடத்ததிய  
முதலதொவது  சர்வளதச  தமதிழ்  எழுத்ததொளர்  மதொநதொடு. குறதிப்பவிட்ட   மதொநதொட்டு   
ளயதொசரனயும்  அவருரடய  தகதொழும்பு   மல்லதிரக  கதொரியதொலயத்ததில் எனக்கு   அவரைதொல்
அளனிக்கப்பட்ட  ஒரு  ளதநவீர்  வவிருந்துபசதொரை  சந்ததிப்பவில்ததொன்  உருவதொனது. 

தடதொமதினனிக்ஜவீவதொவுக்கு   வயது  எண்பதும்  கடந்துவவிட்டது. இயங்கதிக்தகதொண்டிருப்பவர்கரள
முதுரமயும்   ளநதொயும்   அண்டதொது  என்பதொர்கள். அதற்கு   ஒரு   உததொரைணமதொக  இவர்  
இயங்கதினதொர். “ எல்லதொம்  ளபதொதும்.  ளபதொதுமப்பதொ…”  என்ற  என்னனிடம்  அடிக்கடி  
தசதொல்லதியவிருக்கதிறதொர்.  அவர்  ஓய்ரவ  வவிரும்பவிய  கணங்கள்  அரவ.  ஆனதொல்  அவர்  
உறங்கும்தபதொழுது    மட்டுளம    ஓய்தவடுப்பவர்.

மல்லதிரக   ளவரலகரள  முடித்து,  அரலந்து  கரளத்து  வவீடு  ததிரும்பவியதும்  
வதொசலதில்  கதொல்  தசருப்புகரள  கழற்றதிவவிட்டதுடன்  அரனத்துக்கவரலகரளயும்  
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கழற்றதிவவிட்டுவவிடும்  இயல்புள்ளவர்.   இரைவு  உணவுக்குப்பவின்னர்  படுக்ரகயவில்  
சதொய்ந்ததொல்  அவர்  எந்தக்கவரலயும்  அற்ற  நதித்ததிரைதொளதவவியுடன்  சங்கமதித்துவவிடுவதொர். 
அதன்  பவின்னர்  மறநதொள்  கதொரலததொன்  கண்வவிழதிப்பதொர். குண்டூசதி   வவிழுந்ததொலும்  அந்த  
ஓரசயவில்   வவிழதித்ததழும்  எனக்கு,  அவரைது  ஆழ்ந்த  (இந்த  வவிடயத்ததில் அவர்  
தகதொடுத்துரவத்தவர்)  உறக்கம்  வவியப்பதொனது.

இனனி  மல்லதிரக  பற்றதியும்  சதில  குறதிப்புகள்: மல்லதிரக    இலங்ரக  தமதிழக  
எழுத்ததொளர்கள்  பலரைது   உருவப்படங்கரளயும் அட்ரடயவில்   பததிவுதசய்து   
அவர்கரளப்பற்றதிய   ஆக்கங்கரளயும் பவிரைசுரித்து வருவரதயும்   தபறமததிமதிக்க 
இலக்கதியப் 
பணவியதொக்கதியவிருக்கதியவிருப்பதும்   சதொதரனததொன்.  தமதிழக   பரடப்பதொளனிகள்   தஜயகதொந்தன், 
சதிதம்பரை ரைகுநதொதன்,   ததி;.க.சதிவசங்கரைன்,   வல்லதிக்கண்ணன்,    நவீலபத்மநதொபன்,   
ளபரைதொசதிரியர் நதொ.வதொனமதொமரல,   பதொ.தசயப்பவிரைகதொசம்,   கவவிஞைர் அறதிவுமததி,   
ஓவவியர்   மருது,   சுதந்ததிரை ளபதொரைதொட்ட   ததியதொகதி சதிந்துபூந்துரற   அண்ணதொச்சதி   
சண்முகம் பவிள்ரள, ஏ.ஏ. தஹச். ளக. ளகதொரி  மற்றம்  தவளனிநதொடுகளனில்  வதொழும்  
அ.முத்துலதிங்கம்  (கனடதொ)  கவவிஞைர்  அம்பவி (அவுஸ்ததிளரைலதியதொ) வவுனனியூர் இரைதொ  உதயணன்
  (இங்கதிலதொந்து)  பத்மநதொப ஐயர்   ( இங்கதிலதொந்து)  ளசரைன்  (கனடதொ)  நதிலக்கதிளனி  
பதொலமளனதொகரைன்  (தடன்மதொர்க்)   க.பதொளலந்ததிரைதொ (இங்கதிலதொந்து)  எஸ்.தபதொ. (அவுஸ்ததிளரைலதியதொ)
வ.ஐ.ச.தஜயபதொலன்  (ளநதொர்ளவ)  சுததொரைதொஜ்  (மத்ததியகதிழக்கு)     இரளய  
அப்துல்லதொஹ்  (இங்கதிலதொந்து)  முருகபூபததி  (அவுஸ்ததிளரைலதியதொ)  ளகதொகதிலதொ  மளகந்ததிரைன்   
(அவுஸ்ததிளரைலதியதொ) ஆகதிளயதொரின்   உருவப்படங்கரளயும்   அவர்கரளப்பற்றதிய   ஏரனய 
எழுத்ததொளர்கள்   எழுததிய   ஆக்கங்கரளயும்  மல்லதிரக கடந்த   
கதொலங்களனில்   பவிரைசுரித்து   அவர்களனின் கரல, இலக்கதிய, சமூகப்   பணவிகரள   
தகமௌரைவவித்ததிருக்கதிறது. இந்த  ஈழத்து  இலக்கதியக்குரைல்  தமதிழகத்துக்கு  இலக்கதியப்பதொலம்  
அரமத்தது.  குறதிப்பவிட்ட     அட்ரடப்படக்கட்டுரரைகளும்   பவின்னர்   தனனித்தனனி 
தததொகுப்புகளதொக மல்லதிரகப்பந்தல்   தவளனியயீடுகளதொக   நூலுருப்தபற்றன.

அரவ:-

       அட்ரடப்பட   ஓவவியங்கள் (1986)
       மல்லதிரக   முகங்கள்    (1996)
       அட்ரடப்படங்கள்        (2002)
       முன்முகங்கள்          (2007)

பல்கரலக்கழகப்படங்களுக்கதொகவும்    ளதசதியப்பட்டங்களுக்கதொகவும்  பலரும் 
ஆலதொய்ப்பறந்துதகதொண்டிருக்கும்    கதொலகட்டத்ததில்   இலங்ரகயவில்  யதொழ்ப்பதொணம் 
பல்கரலக்கழகம்    2001 ஆம்  ஆண்டு  முதுகரலமதொணவி   பட்டம்வழங்கதி  தகமௌரைவவிக்க 
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முரனந்து   ஜவீவதொவுக்கு   அரழப்பும்   வவிடுத்தது.

ஜவீவதொ   என்னதசய்ததொர்   ததரியுமதொ?

கல்வவித்துரற    சதொர்ந்த   பட்டம்   என்பதனதொல்   அது தன்ரன 
அவமதொனப்படுத்துவதற்கதொகளவ    வழங்கப்படுவததொகக்   கருததி  அதரன  நதிரைதொகரித்ததொர். 
இவரைது    நதிரைதொகரிப்புத்தததொடர்பதொக    பத்ததிரிரககளனில்  கதொரைசதொரைமதொன   வவிவதொதங்களும் 
எழுந்தன.  
  
பவின்னர்   குறதிப்பவிட்ட  வவிவகதொரைளம  ஒரு  நூரலளய  தவளனிவரைச்தசய்தது.   பட்டம்   
மறதலதிப்பும்  பல்ளவற    சர்ச்ரசகளும்    என்ற   தரலப்பவில் கவவிஞைர் ளமமன்கவவி   
அந்தநூரல  தததொகுத்ததிருந்ததொர். பல்கரலக்கழக    பட்டத்ரத    நதிரைதொகரித்த  
 ஜவீவதொ   பவிறதிதததொரு   சந்தர்ப்பத்ததில் இலங்ரக   அரைசதின்   அததியுர்   வவிருததொன  
சதொகதித்ததிய ரைத்னதொ,    ளதசத்ததின் கண் ஆகதியவற்ரற   தபற்றக்தகதொண்டதொர்.    இரவ   
இலக்கதியம்   சதொர்ந்ததிருந்தரமளய அதற்குக்கதொரைணம்.   அச்சந்தர்ப்பத்ததில்   
இலங்ரக   ஜனதொததிபததியவிடம் ளதசத்ததின் கண்  வவிருததிரனப்தபற்றக்தகதொண்ட   
மற்றதமதொருவர்   சர்வளதச   புகழ்தபற்ற வவிஞ்ஞைதொன எழுத்ததொளர் ஆர்தர் சதி. கதிளதொர்க் 
ஆவதொர். ஜவீவதொவவின்   சதிறகரதகள்   ஆங்கதில,   சதிங்கள   தமதொழதிகளனிலும்   
தபயர்க்;கப்பட்டுள்ளன.   இவரைது   பல   கரதகளனின் சதிங்களதமதொழதிதபயர்ப்பு   பத்ளரை 
பவிரைசூத்ததிய.   (தமதொழதிதபயர்த்தவர் இப்னு அஸ_மத்)

ஜவீவதொவவின்    வதொழ்க்ரக   வரைலதொற்ற   நூல்    எழுதப்படதொத  கவவிரதக்கு வரரையப்படதொத 
சதித்ததிரைம்.    இதரன  Undrawn Portrait For Unwritten Poetry  என்ற   தரலப்பவில் ஆங்கதிலத்ததில் 
தமதொழதிதபயர்த்தவர்    அவுஸ்ததிளரைலதியதொவவில்   வததியும்  எழுத்ததொளர் நல்ரலக்குமரைன் க. 
குமதொரைசதொமதி. மல்லதிரக   இதழதின்   ளததொற்றத்ரதயும்   வளர்ச்சதிரயயும்  பற்றதி   ஜவீவதொ 
ஒரு நூல் எழுததியவிருக்கதிறதொர். அதன் தபயர்:-  அச்சுத்ததொளனின்   ஊடதொக   ஓர் 
அனுபவப்பயணம்.  இலக்கதிய   சதிற்ளறடுகள்   தவளனியவிட   துணவிபவர்களுக்கு   இந்நூல் 
சதிறந்த  பதொடநூல். இலங்ரகயவிலும்   தமதிழகத்ததிலும்   இலக்கதியச்சதிற்ளறடுகள்   
தவளனியவிட்டு   சதிரைமப்பட்டு பவின்வதொங்கதிக் தகதொண்டவர்கரளப்பற்றதியும்   ஜவீவதொ, 
மல்லதிரகயவின் 44 ஆவது ஆண்டுமலரில் நதிரனவூட்டியவிருக்கதிறதொர். ரைகுநதொதன் (சதொந்ததி)   
சதி.சு.தசல்லப்பதொ (எழுத்து) நதொ. பதொர்த்தசதொரைததி (தவீபம்) தஜயகதொந்தன் (ஞைதொனரைதம்) ளகதொமல் 
சுவதொமதிநதொதன் (சுபமங்களதொ)   வல்லதிக்கண்ணன், வவிந்தன் ஆகதிளயதொளரை ஜவீவதொ 
நதிரனவூட்டுபவர்கள்.
 
இவர்களுடன்   கவவிஞைர்   கண்ணததொஸரனயும்  ளவறம்   சதிலரரையும்  ஜவீவதொ 
தற்தசயலதொக  மறந்துவவிட்டதொர்.  இலங்ரகயவில் ளக.களணஷ் (பதொரைததி) தச.களணசலதிங்கன் 
(குமரைன்) ரைஹ்மதொன் (இளம்பவிரற)   வரைதர் (தவள்ளனி- புததினம் )  இவர்களனில்  
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களணசலதிங்கன்,  ரைஹ்மதொன்,  வரைதர்  ஆகதிளயதொர்  தசதொந்தமதொக  அச்சுக்கூடளம 
ரவத்ததிருந்தவர்கள்.   இலங்ரகயவில் தமய்கண்டதொன்   கலண்டர்கரள வருடந்ளததொறம் 
தவளனியவிடும்   பவிரைபல அச்சகத்ததினரும  ; நவீர்தகதொழும்பவில் சதொந்ததி அச்சகத்ததினரும் 
இலக்கதியச்சஞ்சதிரககரள   நடத்ததி   ரகவவிட்டவர்களள. இவற்றதிலதிருந்து  புலனதொவது….. 
அச்சகம்  இருந்ததொல்  மதொத்ததிரைம்  ஒரு  சதிற்றதிதரழ நடத்ததிவவிடலதொம்   என்பது   அல்ல 
இங்குததொன்   மல்லதிரக   ஜவீவதொவவின்  அசுரை   பலம்  புலனதொகதியது.

ஒரு  கதொலத்ததில்  மல்லதிரகரய ‘சதிறளசதொற   பரடக்கும்   சஞ்சதிரக’ என்ற கதிண்டலதொக 
வவிமர்சதித்த  பவிரைபல எழுத்ததொளர் எஸ்.தபதொ.வவின்  உருவப்படத்ரதயும்  மல்லதிரக  பவிரைசுரித்து
தகமௌரைவவித்ததிருக்கதிறது.   எஸ்.தபதொ.வுக்கு 75 வயது (பவளவவிழதொ) எனத்ததரிந்ததும் 
வதொழ்த்துத்ததரிவவித்து   கட்டுரரையும்   பவிரைசுரித்தது.   கதொலம்கதொலமதொக மல்லதிரகயுடனும் 
ஜவீவதொவுடனும்    முரைண்பட்டவர்கள்   கூட  மல்லதிரகயவின்  அட்ரடப்படங்களனிலும் 
உள்ளடக்கத்ததிலும்    இடம்தபற்றள்ளனர். இந்தப்பண்பு  இலங்ரக   இலக்கதிய   
உலகத்ததிற்கு மட்டுமல்ல தமதிழகத்து இலக்கதியவதொததிகளுக்கும்    முன்னுததொரைணமதொகும்.

இச்சந்தர்ப்பத்ததில் ஒரு தகவல்:-

ளகதொமல்    சுவதொமதிநதொதனனின்    சுபமங்களதொவவில்   தஜயகதொந்தனனின்   ளநர்கதொணல் 
தவளனிவரைளவ   இல்ரல.   அதற்கதொன   முயற்சதிரய   பரீக்ஷதொ ஞைதொநதி   
ளமற்தகதொண்டளபதொதும்   ளகதொமல்   அதற்கு   உடன்படவவில்ரல.  தனனிப்பட்ட   வவிருப்பு   
தவறப்புகளுக்கு  அப்பதொல்  இலக்கதியவதொததிகள்  இயங்களவண்டும் என்பதற்கும்   மல்லதிரக
ஜவீவதொ   முன்னுததொரைணமதொகதியவிருந்ததொர். யதொழ்ப்பதொணத்ததில்  கதொங்ளகசன்துரற  வவீததியவில்   
ஒரு  ஒழுங்ரகக்குள்ததொன்  முன்னர் மல்லதிரக   அலுவலகம்   இயங்கதியது. ஒருசமயம் 
இலங்ரக   இரைதொணுவத்ததின் எறதிகரணத்ததொக்குதலுக்கும்   இலக்கதொனது.   மல்லதிரக  
சதொதனங்கள்  ளசதமுற்றன. ஜவீவதொவும்   அவருடன்    அங்ளக   அச்சுக்ளகதொப்பதொளரைதொக    
பணவியதொற்றதிய  சந்ததிரைளசகரைமும்   உயவிர்தப்பவியது   ஈழத்து  இலக்கதியம்  தசய்த   
புண்ணவியளமதொ   ததரியவவில்ரல. 1995  இற்குப்பவின்னர்    மல்லதிரக ஜவீவதொ   தகதொழும்பு   
வதொசதியதொகதியவிருக்கதிறதொர். ஆனதொல் இந்த  இடப்தபயர்வு   அவரைதொக  வவிரும்பவி   
ஏற்றக்தகதொண்டதல்ல.   மல்லதிரகக்கதொகளவ இடம்தபயர்ந்ததொர்.   தததொடர்ந்தும்   
இயங்கதினதொர்.   மல்லதிரகயும் மலர்ந்தது. ஆனதொல்  தற்தபதொழுது  மல்லதிரகயவின்  வரைவு  
தரடப்பட்டுவவிட்டது.

ஞைதொனம்  இதழதில்  துரரைமளனதொகரைனும்  ஜவீவநததி யவில்  ச. முருகதொனந்தனும்  மல்லதிரக  
மமீண்டும்  வரைளவண்டும்  என்ற   தமது  ஆதங்கத்ரத  பததிவு  தசய்துள்ளனர். தற்தபதொழுது
ததினக்குரைல்  ஞைதொயவிற  இதழதில்  மல்லதிரக ஜவீவதொ  பற்றதிய  தததொடரரை  எழுததிவரும்  
ஜவீவதொவவின்  உற்ற  நண்பர்  ததணவியதொனும்  மல்லதிரக  50  ஆவது  ஆண்டு  மலர்  
வரரையவிலதொவது  வரைளவண்டும்  என்ற  என்னுடன்  தததொரலளபசதியவில்  உரரையதொடும்  
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சந்தர்ப்பங்களனில்  தசதொல்வதொர். மல்லதிரக   ஜவீவதொவுடன்  இரணந்து  இயங்கதிக்தகதொண்டிருந்த
ளமமன் கவவி, ததிக்குவல்ரல  கமதொல்,  ஆப்தவீன்,  ம. பதொலசதிங்கம்,  ஆகதிளயதொர்  சகீரைதொன  
ததிட்டம்  ஒன்ரற  வகுத்து  தசயற்படுத்ததினதொல்,  மல்லதிரக ஜவீவதொரவ  ஆளலதொசகரைதொக்கதி  
அவரரை  நதிறவனர்  என்ற  தபருரமயுடன்  தகமௌரைவப்படுத்ததி  தததொடர்ந்து  மல்லதிரகரய 
தவளனியவிட  ஆவன  தசய்யமுடியும். அல்லது  இரணய  இதழதொக  நடத்த  முடியும். 
இறததியதொக  இந்த  ஆண்டு  தததொடக்கத்ததில்  தகதொழும்பவில்  நதொம் நடத்ததிய  தமதொழதிதபயர்ப்பு 
நூல்களனின்    தவளனியயீட்டு  நதிகழ்வுக்கு  அவரரை  அரழத்துச்தசல்ல ஒரு  வதொகனம்  
ஒழுங்குதசய்துவவிட்டு   தததொரலளபசதியவில்  தததொடர்புதகதொண்ளடன். தனக்கு   அன்ற  
உடல்நலக்குரறவு  என்ற  தசதொன்ன  அவர்,  நதிகழ்ச்சதிக்கு  வதொழ்த்து  ததரிவவித்துவவிட்டு,  
1970  களனில்  நடந்த நவீர்தகதொழும்பு  கடற்கரரைளயதொரை  இலக்கதிய  சந்ததிப்புகரள  
நதிரனவுகூர்ந்ததொர். அவரும்  என்ரனப்ளபதொன்ற  அந்த  இனனிரமயதொன  பசுரமயதொன  
கதொலங்கரள  தததொரலதூரை   இரடதவளனியவில்  பவிரிந்ததிருந்தவதொற   
நதிரனத்துக்தகதொண்டிருக்கதிறதொர். இரடதவளனிகரள   இரணக்கும்  இயல்பு  இந்த  
நதிரனவுகளுக்கு  இருப்பதனதொல்ததொன்ளபதொலும்   நதிரனக்கத்ததரிந்த   மனங்களுக்கு  
மறக்கவும்  ததரியதொததிருக்கதிறது.

letchumananm@gmail.com
பததிவுகள், நவம்பர் 3, 2013
*******************
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21. ததிரும்பவிப்பதொர்க்கதின்வறன்: சமரைசங்களுக்குட்படதொத பரடப்பதொளளி - பதொரைததி இயல்
ஆய்வதொளர் தததொ.மு.சதி.ரைகுநதொதன்  - முருகபூபததி -

 “புதுரமப்பவித்தனது வதொழ்க்ரக தமதிழ் எழுத்ததொளர் ஒருவரின் ளசதொக நதொடகம், உயவிருள்ள 
எழுத்ததொளர்களுக்கு ஒரு எச்சரிக்ரக” – என்ற  எழுததிய  தததொ.மு.சதிதம்பரைரைகுநதொதன்  தமது 79
ஆவது வயததில் ததிருதநல்ளவலதியவில் மரறந்ததொர் என்ற அததிர்ச்சதியும் துயரைமும் கலந்த 
தசய்ததிரய   ததொங்கதிய  கடிதம்    2001 ஆம்  ஆண்டு  இறததியவில் இலங்ரகயவிலதிருந்து 
நண்பர்   ளக.களணஷதிடமதிருந்து   எனக்கு   வந்தது. வதொரைதொந்தம்   தகதொழும்புப்   
பத்ததிரிரககள்  இங்கு ததிங்கள் அல்லது தசவ்வதொய் கதிரடத்துவவிடும். ஆனதொல் அவற்றதில் 
இந்த மரறவுச் தசய்ததிரய கதொணமுடியவவில்ரல. ததிருதநல்ளவலதி தபருமதொள்புரைத்ததில்ததொன் 
இப்தபதொழுதும் அவர் வசதிக்கதிறதொர் என நம்பவிக்தகதொண்டிருந்ளதன். இறததியதொக 90 இல் அவரைது 
இல்லத்ததிற்கு குடும்பத்ளததொடு வவிருந்ததினரைதொகச்  தசன்ளறன். எனது  அப்பதொவவின்  வழதியவில் 
அவர் எனது தநருங்கதிய உறவவினர் என்பது எனக்கு எப்தபதொழுதும் தபருரம தரும் வவிஷயம்.
அவரைது  மருமகள் (மகனனின் மரனவவி)  மதொலததி  ஹரீந்ததிரைன்  எனக்கு  அண்ணவி  முரற. 
இந்த உறவு முரறகளுக்தகல்லதொம் அப்பதொல் ரைகுநதொதரன நதொன் தபரிதும் மததிப்பதற்கு பல 
கதொரைணங்கள்  இருந்தன. அதனதொளலளய  அவரைது மரறவவின்  பவின்னர்  எனது பறரவகள்  
நதொவரல  அவருக்ளக  சமர்ப்பணம்  தசய்ததிருந்ளதன். புதுரமப்பவித்தனனின்  தநருங்கதிய 
சகதொவதொன ரைகுநதொதன், அவர் குறதித்து தகதொண்டிருந்த – எமக்குப் புகட்டும் பதொடம் என்ன? 
என்பரதளய இந்த ஆக்கத்ததின் ஆரைம்பத்ததில் குறதிப்பவிட்ளடன். எனளவ ரைகுநதொதன் குறதித்து 
என்னதொல் தசதொல்லக்கூடியது இதுததொன்:- ‘ரைகுநதொதனது வதொழ்க்ரக சமரைசங்களுக்குட்படதொத 
ஒருவரின் துணவிவு, உயவிருள்ள எழுத்ததொளர்களுக்கு ஒரு முன்னுததொரைணம்.’

1956 ஆம் ஆண்டில் நதொன் ஐந்து வயதுச் சதிறவன். இலங்ரக முற்ளபதொக்கு எழுத்ததொளர் 
சங்கம் நதொடதொளதொவவிய ரீததியவில் பதொரைததி வவிழதொக்கரள நடத்ததியளபதொது அதற்குப் பவிரைதம 
ளபச்சதொளரைதொக ரைகுநதொதரன இலங்ரகக்கு அரழத்ததிருந்தது. தமது பயணங்களனின் 
நடுளவ – நவீர்தகதொழும்பவில் எம்ரமயும் பதொர்ப்பதற்கதொக ஒரு இரைவுப் தபதொழுததில் - சதிலருடன்   
ததிடுததிப்தபன   கதொரில் வந்து இறங்கதினதொர். எனக்கு அந்தச் சம்பவம் கனவதொகளவ நதிரனவவில்
பததிந்துள்ளது. உடன் வந்தவர்கள் யதொர் என்பதும்  ததரியதொது.

அப்பதொ அச்சமயம் தவளனிA+ர் ளபதொயவிருந்ததொர். எவரிடமும் தசதொல்லதிக் தகதொள்ளதொமல் 
நண்பர்களுடன் படகதில் புறப்பட்டு புத்தளத்ததில் கரரையவிறங்கதிய எனது அப்பதொ – மமீண்டும் 
அதன்   பவின்னர் தமதிழகம் தசல்லதொமளலளய  நவீர்தகதொழும்பவில் 1983இல் மரறந்ததொர்.

தசதொந்த பந்தங்கரள துறந்து புறப்பட்டு வந்தவரரை ளநரில் பதொர்ப்பதற்கதொக வந்த – அப்பதொவவின்
மதொமன் முரறயதொன ரைகுநதொதன், அவரரைப்பதொர்க்கச் சந்தர்ப்பம் கதிரடக்கதொமல் ஏமதொற்றத்துடன் 
ததிரும்பவினதொர்.
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மமீண்டும் 1983இல்  இலங்ரகயவில் இ.மு.எ.ச. பதொரைததி நூற்றதொண்ரட நதொடதொளவவிய ரீததியவில் 
நடத்ததிய தபதொழுது – ரைகுநதொதன், ளபரைதொசதிரியர் ரைதொமகதிருஷ்ணன், ரைதொஜம் கதிருஷ்ணன் 
ஆகதிளயதொருடன்  வந்ததிருந்ததொர்.

இச்சமயத்ததில்   நதொனும்   எழுத்ததொளனதொக அறதிமுகமதொகயவிருந்ளதன். ரைகுநதொதனுடன் எனக்கு 
கடிதத் தததொடர்புகளும் இருந்தன.

முதல் தடரவ – ரைகுநதொதனுக்கு ஏமதொற்றமளனித்த அப்பதொ, இந்தத் தடரவ – அவரரை 
பம்பலப்பவிட்டி சரைஸ்வததி மண்டபத்ததில் 83 மதொர்ச் 19ம் ததிகததியன்ற சந்ததித்ததொர். ஆனதொல் 
அப்பதொவுக்கு கண்பதொர்ரவ இல்ரல. அவரைது அருரம மதொமனதொரரை பதொர்த்துப் 
ளபசுவதற்கதொக நதொளன   அப்பதொரவ   ரகத்ததொங்கலதொக   அரழத்துக் தகதொண்டு 
தகதொழும்புக்குச் தசன்ளறன்.

இருவரும் ஆரைத்தழுவவிக் தகதொண்டனர். தமன்ரமயதொன இயல்புதகதொண்ட அப்பதொ வவிம்மதிவவிம்மதி
அழுததொர். அருகதில் யதொர் யதொர் நதிற்கதிறதொர்கள் என்பரதயும் பதொர்த்து அறதியமுடியதொத 
துர்ப்பதொக்கதிய சதொலதியதொன அவரைது நதிரலரமரய கண்டு ரைகுநதொதனும் கலங்கதினதொர்.

“உங்கள் உருவத்ரத பதொர்க்க முடியவவில்ரல. உங்கள் குரைரலயதொவது ளகட்க வந்ளதன்”. 
எனச் தசதொன்ன அப்பதொவவிடம் - “எங்கள் அண்ணரனப் பதொர்த்தவீர்கள் ததொளன…. 
கவரலப்படதொதவீர்கள்” என்ற ஆறதல் தசதொன்னதொர்.

ரைகுநதொதன்  அண்ணன், எனக் குறதிப்பவிட்டது தததொ.மு.பதொஸ்கரைத்  தததொண்டமதொன் அவர்கரளத் 
ததொன்.

பதொஸ்கரைத்தததொண்டமதொன்  1963இல் இலங்ரக வந்த சமயம்  எமது வவீட்டுக்கு வந்த தபதொழுது
அப்பதொ ஒரு  தபரிய இரைதொப்ளபதொசன வவிருந்ரதளய அவருக்கதொக ஏற்பதொடு தசய்ததிருந்ததொர்.

இந்த முரற வந்த ரைகுநதொதனுடன் ஒரு எழுத்ததொளன் என்ற உணர்வுக்கும் அப்பதொல் 
உறவவினன் என்ற   ரீததியவில் உரரையதொடும், உறவதொடும் வதொய்ப்புக்கதிட்டியது. கட்டுநதொயக்க 
வவிமதொன நதிரலயத்ததிற்கு நதொனும் பவிளரைம்ஜதியும், இளங்ககீரைனும், மதொணவிக்கவதொசகரும் 
தசன்ற ரைகுநதொதரனயும் ரைதொஜம் கதிருஷ்ணரனயும் ரைங்கநதொதன் அவர்களனின் வதொகனத்ததில் 
அரழத்து வந்ளததொம்.

இவர்கள் வந்தது முதல் தமதிழகம் ததிரும்பவிச் தசல்லும் வரரையவில் நதொன் - வவீரைளகசரியவில் 
‘லீவு’ எடுத்துக்தகதொண்டு இவர்களுடன் தபதொழுரதக் கழதித்ளதன். அந்த நதொட்கள் 
பசுரமயதொனரவ. பஸ்ஸதிலும் ரையவிலதிலும் - வதொகனங்களனிலும் ரைகுநதொதனுடன் பயணவித்த  
 சமயங்களனில் அவரிடமதிருந்து   நதிரறய   அறதிந்து தகதொள்ள முயன்ளறன்.
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மட்டக்களப்பு   மதொவட்ட நதிகழ்ச்சதிகளுக்கதொக  இரைவு ரையவிலதில் நதொம் புறப்பட்டதபதொழுது 
எம்முடன் வந்த இளங்ககீரைன் உறங்கதினதொர். ஆனதொல் நதொம் உறங்கதொமல் ளபசதிக்தகதொண்ளட 
பயணமதொளனதொம்.

ரைகுநதொதனுக்கு சதிகரைட் புரகக்கும் பழக்கம். தததொடர்ச்சதியதொக புரகக்கும் ஒரு   Chain Smoker  
அவர். வரும்தபதொழுளத பல தபக்கட்டுகரள, - அரவ இந்ததியத் தயதொரிப்புகள் தகதொண்டு 
வந்ததிருந்ததொர்.

நதொன்   தகதொழும்பவில்   இவருக்கு  Gold Leaf வதொங்கதிக் தகதொடுத்ளதன்.  “இப்படி 
புரகக்கதிறவீர்களள… உடலுக்கு தகடுததியல்லவதொ..” என்ற தபதொழுது அவர் எதுவும் தசதொல்லதொமல் 
சதிரிப்பதொர். “பழகதிவவிட்ளடன்.  வவிடமுடியவவில்ரல” என்ற மட்டும் தசதொன்னதொர். 1990இல் 
அவுஸ்ததிளரைலதியதொவவிலதிருந்து தமதிழகம் தசன்ற சமயம் அவரரைப்பதொர்க்கச் தசன்ற தபதொழுதும் 
அவுஸ்ததிளரைலதிய  சதிகரைட் தபக்கட்டுகள் தகதொண்டு ளபதொளனன். “அங்ளக தகதொழும்பவில் வதொங்கதித் 
தந்தவீர்… இப்ளபதொது அவுஸ்ததிளரைலதியதொவவிலதிருந்ததொ..” எனச் தசதொல்லதி அட்டகதொசமதொகச் சதிரித்ததொர்.

அவர்  சதிரித்ததொல் அழகதொகத்ததொன் இருக்கும். அந்தச் சதிரிப்பு இப்ளபதொது அடங்கதிவவிட்டது. 
அவரைது மரறவுச் தசய்ததி அறதிந்தவுடன் தசன்ரனயவில் இருக்கும் நண்பர் 
களணசலதிங்கனுடன் தததொடர்பு தகதொண்டு ததிருதநல்ளவலதியவில் ரைகுநதொதன் வவீட்டு தததொரலளபசதி 
இலக்கத்ரதப் தபற்ற அவரைது மகள் மஞ்சுளதொவுடன் உரரையதொடி எனது அனுததொபத்ரதயும் 
ஆறதரலயும் ததரிவவித்ளதன்.

கனடதொவவில் வததியும் நண்பர் பவிளரைம்ஜதியுடன் தததொடர்புதகதொண்டு  துக்கத்ரத பகதிர்ந்ளதன். 
தகதொழும்பவில் மல்லதிரக ஜவீவதொவுடன் உரரையதொடி, ஏன் தகதொழும்பு பத்ததிரிரககள் தசய்ததி 
தவளனியவிடவவில்ரல என்ற  கவரல  ததரிவவித்ளதன்.

ரைகுநதொதன் மரறவவின் பவின்பு ‘நந்தன்’ 2002 தபதொங்கல் சதிறப்பவிதழதில் சதி.மளகந்ததிரைன் எழுததியுள்ள
இரைண்டு பக்கக் கட்டுரரை முக்கதியமதொனது. புதுரமப்பவித்தன்  எததிர்ளநதொக்கதிய சவதொல்கரள 
ளவற உருவத்ததில் ளவற வரகயவில் எததிர் ளநதொக்கதியவர்  ரைகுநதொதன் வணவிகளநதொக்கதில் 
தவளனியதொகும்  எந்ததவதொரு சஞ்சதிரகயவிலும் ரைகுநதொதன் எழுதவவில்ரல.

தஜயகதொந்தன்  ளபதொன்றவர்களுக்கு  அத்தரகய ஒரு ளதரவ இருந்தது. ஆனதொல் ரைகுநதொதன் 
சதிற சஞ்சதிரககளனில் கரதகள் எப்தபதொழுளததொ எழுதுவரத நதிறத்ததிவவிட்டு தமதொழதிதபயர்ப்பு – 
பதொரைததி ஆய்வுகளனில் தவீவவிரைமதொக ஈடுபட்டதொர். தமதிழ் நதொடு ளசதொவவியத்நதொடு 
-தகவல் பவிரிவு – ரைகுநதொதனனின் இலக்கதிய ளவட்ரகரய சுரைண்டி எடுத்தளததொ என்ற 
எண்ணுமளவுக்கு   அவரைது   சதிருஷ்டி  இலக்கதியங்கள் தவளனியதொகவவில்ரல.

எனனினும் மக்ஸதிம் ளகதொர்க்கதியவின் ததொய் உட்பட பல ளசதொவவியத் இலக்கதியங்கரள அவர் 
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தமதிழுக்குத்  தந்ததுடன் பதொரைததி இயல் ஆய்வதொளரைதொகவும் பரைந்தளவவில் அறதியப்பட்டதொர். 
கங்ரகயும் கதொவவிரியும், பதொரைததியும் தஷல்லதியும், பதொரைததி கதொலமும் கருத்தும், 
பதொரைததியும் புரைட்சதி இயக்கமும், பதொரைததி சதில பதொர்ரவகள், பதொஞ்சதொலதி சபதம் உரற தபதொருளும் 
மரற தபதொருளும் இளங்ளகதொவடிகள் யதொர்?, இலக்கதிய வவிமர்சனம் முதலதொனரவ ரைகுநதொதன் 
எமக்கு வவிட்டுச் தசன்றள்ள அரிய நூல்கள்.

‘புதுரமப்பவித்தன் வரைலதொற’ எமக்தகல்லதொம் ஒரு பதொடநூல். மூன்ற பததிப்புகரளக் தகதொண்ட 
இந்நூலதின் மூன்றதொவது பததிப்பவில் - அனுபந்தமதொக – சுந்தரைரைதொமசதொமதியவின் ளகள்வவிகளுக்கு 
ரைகுநதொதன்  அளனித்த பததில் பல பக்கங்களனில் தவளனியதொகதியுள்ளது. 25.06.1978 
இல் இலக்கதியச் சதிந்தரனகள் என்ற தரலப்பவில்  ததிருச்சதி வதொதனதொலதி நதிரலயத்ததில் 
ஒலதிபரைப்பதொன இந்த ளநர்கதொணல் புதுரமப்பவித்தரனப்பற்றதிய மததிப்பயீடுகரள அழுத்தமதொக 
பததிவு தசய்கதிறது.

எழுத்ததொளர்கள் - இலக்கதிய ளநர்கதொணல்கரள எழுத முரனயும் பத்ததிரிரகயதொளர்கள் 
அவசதியம்   படிக்க ளவண்டிய ளநர்கதொணல் இதுவதொகும். சுந்தரைரைதொமசதொமதி ளகட்ட ளகள்வவிகளும்
அதற்கு ரைகுநதொதன் அளனிக்கும் ஆணவித்தரைமதொன பததில்களும் ஒரு வரகயவில் 
அருரமயதொன இலக்கதியத் ளதடல்.

புதுரமப்பவித்தனனின்  பதொததிப்புக்கு ததொனும் கு.அழகதிரிசதொமதியும் வல்லதிக்கண்ணனும் 
தஜயகதொந்தனும்  ஆளதொனவர்கள்ததொன்  என்பரதயும் ரைகுநதொதன் ஒப்புக் தகதொள்கதிறதொர். 
புதுரமப்பவித்தன் கதொவவிய இலக்கதிய மதொந்தர்கரள புததிய சதிந்தரனயுடன் புததிய 
பதொர்ரவயுடன் எவருளம நதிரனத்துப்பதொர்த்ததிரைதொத முரறயவில் - வடிவவில் “அகல்ரய” 
“சதொபவவிளமதொசனம்” முதலதொன  கரதகளனில் சதித்ததிரித்தது ளபதொன்ற ரைகுநதொதனும் சதில கதொவவிய – 
புரைதொண மதொந்தர்கரள  முற்றதிலும் புததிய ளகதொணத்ததில் 
தவளனிப்படுத்ததியவிருக்கதிறதொர்.

ரைகுநதொதனனின் ‘தவன்றதிலன் என்ற ளபதொதும்’ என்ற கம்பரைதொமதொயணத் தததொடரரைத் தரலப்பதொகக் 
தகதொண்ட கரதரய டதொக்டர் இரைதொ.தண்டதொயுதம் தமது   தமதிழ்ச்சதிறகரத முன்ளனதொடிகள் 
என்ற நூலதில் சதிலதொகதித்துக் குறதிப்பவிட்டுள்ளதொர். அதரன இங்ளக 
அப்படிளய தருகதின்ளறன்:

“ஐவருக்கும் நதொன் பத்ததினனியதொளனன். எனக்கு வதொய்ந்த ஐந்து கணவர்களும் என்னனிடம் நடந்து
தகதொண்ட வவிதம்ததொன் என்ரனக் கர்ணரனப் பற்றதிய சதிந்தரனக்கு மமீண்டும் இழுத்துச் 
தசன்றது. இந்த ஐவருக்கும் ளமலதொக கர்ணனனிடம்ததொன்  எனக்கு  மனசு 
ஒட்டக்கூடிய பதொசம்  இருந்தது. தருமபுத்ததிரைன் ஒரு ரிஷதிப்பவிறவவி. அவருக்கு மரனவவி 
என்றதொல் சததி என்ற ததய்வவீகப்தபதொருள். அவர் பள்ளனியரறயவில் ரவத்துக்தகதொண்டுகூட, 
ததிடீதரைன்ற நவீததி சதொஸ்ததிரைம் ளபதொததிக்க ஆரைம்பவித்துவவிடுவதொர். பயீமளரைதொ, கதொதலுக்ளகதொ 
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சல்லதொபத்துக்ளகதொ ஏற்றவரில்ரல. இடும்ரபததொன் அவருக்குச் சரியதொன மரனவவி. வவில்ரல 
முறதித்து என்ரன மணந்த அர்ஜஜூனனுக்கு நதொன் பலரில் ஒருத்ததி, அவருக்கு சமயத்ததில் 
ஒருத்ததி ளவண்டும். அது ததிதரைமௌபததியதொனதொலும் சுபத்ததிரரையதொனதொலும் ஒன்றததொன். நகுல 
சகதொளதவர்கள் என் கண்ணுக்கு கணவர்களதொகளவ ளததொன்றவவில்ரல. மததினனியவின் அன்பு 
அரைவரணப்பவில் ஒதுங்க எண்ணும் ரமத்துனக் குஞ்சுகளதொகத்ததொன் ளததொன்றதினர். 
இதனதொல்ததொன் இந்த ஐவரில் எவர் ளமலும் அன்பு தசலுத்த முடியவவில்ரல. உலகமும் 
அவர்களும் என் பரிரவயும் பச்சதொததொபத்ரதயும் எப்படி ளவண்டுமதொனதொலும் அர்த்தப்படுத்ததிக்
தகதொள்ளட்டும். எனனினும் எனக்கு கர்ணன் ளமல்ததொன் ளநர்ரமயதொன அன்பு படர்ந்ததிருந்தது. 
கர்ணன் நதிரனவுததொன் என் இளரமரயக் கூடக் கட்டுக்குரலக்கதொமல் கதொத்து வந்தது. 
இன்ற கர்ணன் மடிந்ததொர். அப்படியதொனதொல் ஒட்டிக்தகதொண்டிருந்த என் வதொழ்க்ரகக் கனவும் 
இன்ளறதொடு  உததிர்ந்தது என்ற ததொன் தகதொள்ள ளவண்டுமதொ..?

கர்ணனுக்கு அர்ஜஜூனனுக்கும் ளபதொர் நடந்து கர்ணன் ளததொற்ற இறந்தும் வவிட்டதொன் என்ற 
ளகள்வவிப்படும் பதொஞ்சதொலதி இப்படி நதிரனப்பததொக உங்களதொல் கற்பரனயதொவது தசய்து பதொர்க்க 
முடியுமதொ? இல்ரல “குந்ததியவின் பதொவம், ததிதரைமௌபததியவின் கதொதல், அர்ஜஜூனனனின் கர்வம், 
தருமனனின் மடரம, சூரியனனின் கயரம – எல்லதொம் கர்ணனனின் மரைணத்ளததொடு மதொய 
ளவண்டியரவததொன்” என்ற எண்ணும் கண்ணரனத்ததொன் கற்பரன தசய்ய முடியுமதொ? 
என்தறல்லதொம்  இரைதொ.தண்டதொயுதம் ளகள்வவிகள் எழுப்பவி ரைகுநதொதனனின் இந்த “தவன்றதிலன் 
என்ற ளபதொதும்” – சதிறகரதரய அரியதததொரு பரடப்பு என்ற  புகழதொரைம் சூட்டுகதிறதொர்.

பதொரைததிக்கும் பதொஞ்சதொலதியவிடத்ததில் பரிவு இருந்தது. அதனதொல் ‘பதொஞ்சதொலதி சபதம்’ எமக்கு 
கதிரடத்தது. ரைகுநதொதனுக்கும் இந்த பதொஞ்சதொலதி மமீது பச்சதொததொபம் இருந்ததிருக்க ளவண்டும். 
அதனதொல் தவன்றதிலன் என்ற ளபதொதும் - எழுததியதுடன் நதில்லதொமல் ‘பதொஞ்சதொலதி சபதம் 
உரறதபதொருளும் மரற தபதொருளும்’ என்ற தரலப்பவில் 1987இல் அண்ணதொமரல 
பல்கரலக்கழகத்ததில் வவிரிவதொன தசதொற்தபதொழதிவதொற்றதினதொர். பவின்னர் இது நூலதொக 
தவளனிவந்தது.

ரைகுநதொதனனின் கரதகரள ததிறனதொய்வு தசய்துள்ள தண்டதொயுதம் இரைண்டு வரகயவில் அவரரைப்
பவிரித்துப் பதொர்ப்பதற்கு நதியதொயங்கள் இருந்தன. ஆரைம்பகதொலக் கரதகளனில் ரைகுநதொதன் 
கரலஞைரைதொக மதிளனிர்ந்தததொகவும், பவின்னர் தகதொள்ரகயதொளரைதொக  இருந்ளத சதிறகரதகரளப் 
பரடத்ததிருப்பததொகவும் தண்டதொயுதம் தசதொல்வததில்  உண்ரம இருக்கதிறது. மதில் 
தததொழதிலதொளர்கரள பதொத்ததிரைங்களதொக பரடத்து ரைகுநதொதன் எழுததிய “நவீயும் நதொனும்” கரதரய 
படித்துவவிட்டு அவருக்கு கடிதம் எழுததியவிருக்கதிளறன். அது நதொன் எழுத ஆரைம்பவித்த 
கதொலப்பகுததி. ஆனதொல் ரைகுநதொதன் எனக்கு பததில் எழுதவவில்ரல. தமது பவிள்ரளகளனின் 
ததிருமண அரழப்பவிதரழளய  அனுப்பவியவிருந்ததொர். எனக்கும் ஏரனயவர்கரளப்ளபதொன்ற 
அக்கரத குறதித்து வவிமர்சனம் இருந்தது. தஜயகதொந்தனும் இது பற்றதி கடுரமயதொக எழுததினதொர்.
முற்ளபதொக்கு எழுத்ததொளர் மத்ததியவிலும் இக்கரத கண்டனத்ததிற்குள்ளதொனது.
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நவீண்ட இரடதவளனிக்குப்பவின்பு ரைகுநதொதனுடன் முதல் தடரவயதொக மட்டக்களப்புக்கு இரைவு 
ரையவிலதில் பயணமதொனதபதொழுது நதொன், “அந்த ‘நவீயும் நதொனும்’ என்ற கரத தததொடர்பதொக 
உங்களுக்கு எழுததியவிருந்ளதளன… ஏன் அது பற்றதி மூச்ளச கதொட்டவவில்ரல.” 
என்ளறன்.

ரைகுநதொதன் சதிரித்ததொர்.

தனக்கும் அந்தக் கரத குறதித்து உடன்பதொடு இல்ரல. ஒரு வரகயவில் வரைட்டுத்தனமதொன 
தகதொள்ரகயவின் தவளனிப்பதொடு. அவ்வதொற எழுததியது தவறததொன் என்ற ஒப்புக்தகதொண்டதுடன் 
சதில ளபதொர்க்கதொல கரதகரள எனக்குச் தசதொன்னதொர். மட்டக்களப்பு ரையவில் நதிரலயத்ததில் 
எழுத்ததொளர்கள் மருதூர்க்தகதொத்தன், மருத்தூர்கனனி உட்பட பலர் ரைகுநதொதனுக்கு மதொரல 
அணவிவவித்து வதொழ்த்ததி வரைளவற்றனர். அன்ற அட்டதொரளச் ளசரனயவிலும் கல்முரனயவிலும் 
ரைகுநதொதன் உரரையதொற்றதினதொர். இரைவு டதொக்டர் முருளகசம்பவிள்ரள அவர்களனின் இல்லத்ததில் 
நடந்த இரைதொப்ளபதொசன வவிருந்ததி ல் கவவிஞைரும் சட்டத்தரைணவியுமதொன அஷ்ரைப்ரப  ரைகுநதொதனுக்கு
அறதிமுகப்படுத்ததி ரவத்ளதன்.

அஷ்ரைப் அப்தபதொழுது அரைசதியலுக்குள் தவீவவிரைமதொக பவிரைளவசதிக்கதொத கதொலம். ஏற்கனளவ 1972இல் 
சட்டக்கல்லூரியவில் அவர் வவிளநதொதன், சகுந்தலதொ சதிவசுப்பவிரைமணவியம் ஆகதிளயதொருடன் பயவிலும்
கதொலத்ததில் ‘பூரைணவி’ கதொலதொண்டிதழ் அறதிமுக ஆய்வரைங்கு 
நடந்ததபதொழுது அறதிமுகமதொகதியவிருந்ளதன்.

கல்முரன பதொரைததி வவிழதொக் கூட்டத்துக்கு வந்ததிருந்த அஷ்ரைப் இரைவு வவிருந்ததிலும் கலந்து 
தகதொண்டு  ரைகுநதொதனுடன்  கலந்துரரையதொடினதொர். அன்ற இரைவு மருதூர்கனனியவின் இல்லத்ததில் 
தங்கதி,  மறநதொள் கதொரல மட்டக்களப்பு ஆசதிரிய பயவிற்சதி கலதொசதொரலக்கு வந்து – அங்கும் 
ரைகுநதொதன் உரரையதொற்றதினதொர். மததியம் மட்டக்களப்பு நூல் நதிரலய மண்டபத்ததில் இலக்கதியச் 
சந்ததிப்பு நடந்தது. பவிரைபல அரைசதியல் வவிமர்சகர் தரைதொக்கதி சதிவரைதொம், எழுத்ததொளர் ஞைதொனதரைன் 
உட்பட பலர் இததில் கலந்து தகதொண்டனர்.

ரைகுநதொதனனின் ‘கன்னனிகதொ’ நூலும் புதுக்கவவிரத தததொடர்பதொக ரைகுநதொதனனின் வவிமர்சனமும் 
இக்கலந்துரரையதொடலதில் தவீவவிரைமதொக வவிவதொததிக்கபட்டது. மதொரல மட்டக்களப்பு நகரை 
மண்டபத்ததில் பதொரைததிக்கு தபருவவிழதொ நடந்ததபதொழுது அங்கும் ரைகுநதொதன் 
உரரைநதிகழ்த்ததினதொர். மறநதொள் கதொரல நண்பர் அன்புமணவி எம் இருவரரையும் 
யதொழ்ப்பதொணத்ததிற்கு பஸ் ஏற்றதிவவிட இளங்ககீரைன் தகதொழும்புக்கு பயணமதொனதொர்.
மமீண்டும் இந்த பஸ்பயணத்ததில் எமது உரரையதொடல் தததொடர்ந்தது. அன்ற மதொரல யதொழ். 
வவீரைசதிங்கம் மண்டபத்ததில் மதொனனிப்பதொய் எம்.பவி.தருமலதிங்கம் தரலரமயவில் பதொரைததிவவிழதொ.
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இரைவு 8 மணவிக்கு முன்பததொக கூட்டம் முடியளவண்டிய கதொலகட்டம். நதொம் புறப்பட்ட 
மதினனிபஸ் முறதிகண்டியவில் பழுதரடந்து பயணம் ததொமததித்தது. நதொம் யதொழ்ப்பதொணத்ததில் 
இறங்கதியதும் ளநளரை – வண்ணதொர்பண்ரணயவில் இருக்கும் வரைதரின் வவீட்டுக்கு 
ரைகுநதொதரன அரழத்துச் தசல்ல ளவண்டும் என்பதுததொன் தகதொழும்பவில் பவிளரைம்ஜதி எனக்குச் 
தசதொன்ன ஆளலதொசரன. வரைதருக்கும் இந்த தகவல் ஏற்கனளவ அனுப்பப்பட்டிருந்தது. 
எமக்கதொக கதொத்ததிருந்த வரைதர் ஏமதொற்றத்துடன் வவீரைசதிங்கம் மண்டபத்துக்கு 
புறப்பட்டுவவிட்டதொர்.

மதொரல 5மணவிக்கு ளமல் யதொழ் நகர் வந்தரடந்த நதொம் வரைதரின் வவீட்டுக்குச் தசன்ற ளபதொது 
வரைதரின்  மரனவவி  எம்ரம வரைளவற்ற உபசரித்ததொர். அங்ளக ரைகுநதொதனுக்கு 
எததிர்பதொரைதொதவவிதமதொக இன்ப அததிர்ச்சதி ஏற்பட்டது. வரைதரின் வவீட்டுச் சுவரில் ஒரு படம். 
ரைகுநதொதளன எனக்கு அதரனக் கதொண்பவித்ததொர். அவர் முகத்ததில் பரைவசம்.

1956இல் ரைகுநதொதன் வந்த சமயம் யதொழ்ப்பதொணத்ததில் வரைதரின் குழந்ரதக்கு ரைகுநதொதன்ததொன் 
ஏடுதுவக்கதி வவித்ததியதொரைம்பம் தசய்து ரவத்துள்ளதொர். அந்தப்படம் 1983இல் மமீண்டும் ரைகுநதொதன்
வந்த தபதொழுதுததொன் பதொர்க்கக் கதிரடத்ததிருக்கதிறது. “இலங்ரகயவில் எழுத்ததொளர்கள் 
இலக்கதியத்ரத மதொத்ததிரைம் ளநசதிக்கவவில்ரல – எம்ரமதயல்லதொம் இதயத்ததில் சுமக்கதிறதொர்கள்” 
என்ற உணர்ச்சதி தபதொங்கக் கூறதினதொர் ரைகுநதொதன்.

இந்த அரியதததொரு சந்தர்ப்பத்ரத 1999 இறததியவில் தகதொழும்பவில் மல்லதிரக ஜவீவதொ, வரைதருக்கு 
ஒரு மதொரல ளநரை சந்ததிப்ரப என் தரலரமயவில் நடத்ததிய தபதொழுது குறதிப்பவிட்ளடன்.

ரைகுநதொதன், சதிறகரத, கவவிரத, நதொவல், வவிமர்சனம், நதொடகம், தமதொழதிதபயர்ப்பு, ததிறனதொய்வு, 
என்ற பல்துரறயவிலும் மதிளனிர்ந்தவர். பவின்னதொளனில் வவிமர்சனம், ததிறனதொய்வு என்ற தன்ரன 
வரரையறத்துக் தகதொண்டதொர்.

இது குறதித்து யதொழ்ப்பதொணம் தகதொட்டடியவில் ப+பதொலசதிங்கம் அவர்களனின் இல்லத்ததில் 
ஸ்ரீதரைசதிங்கதின் ஏற்பதொட்டில் அகஸ்ததியர் தரலரமயவில் நடந்த ளதநவீர் வவிருந்து 
கலந்துரரையதொடலதில் வவிவதொததிக்கப்பட்டதபதொழுது, “நதொன் எல்லதொ மரைங்கரளயும் தவட்டிவவிட்டு 
ஒய்ந்தவன்” என்ற இரைத்ததினச் சுருக்கமதொகச் தசதொல்லதி தப்பவித்துக்தகதொண்டதொர்.

பக்கத்ததிலதிருந்த ளபரைதொசதிரியர் ரைதொமகதிருஷ்ணன் “பளல… பளல .. ஜமதொய்ச்சதிட்டீர்” என்ற 
தசதொல்லதி சதிரித்ததொர். நண்பர் டதொனனியல் இல்லத்ததில் மததிய வவிருந்துக்கு தசல்ல முடியதொமல் 
ஆரனக்ளகதொட்ரடக்கு தசன்றதிருந்த ரைகுநதொதன் அந்தக்குரறரய நதிவர்த்ததிப்பதற்கதொக நதொம் 
தகதொழும்புக்கு புறப்படு முன்பு டதொனனியலதின் ஸ்ரைதொர் கரைதொஜஜூக்கு வந்ததொர். டதொனனியல் எம்ரம 
அங்ளக உபசரித்ததொர்.
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இத்தரனக்கும் - டதொனனியலுக்கும் எழுத்ததொளர் சங்கத்ததிற்கும் - ரைகுநதொதனனின் அரைசதியல் 
ளகதொட்பதொடுகளுக்கும்   இரடளய நதிரறய முரைண்பதொடுகள் நதிலவவியவிருந்தன. தகதொழும்பவில் 
ரைங்கநதொதன் இல்லத்ததில் தங்கதியவிருந்த ரைகுநதொதரன நவீர்தகதொழும்புக்கும் அரழத்து 
வந்து இந்து இரளஞைர் மன்ற மண்டபத்ததில் “வள்ளுவரும் பதொரைததியும்” என்ற தரலப்பவில் 
உரரையதொற்ற ரவத்ளதன்.

அங்கும் புதுக்கவவிரத குறதித்த சர்ச்ரசளய எழுந்தது. ரைகுநதொதன் தததொடர்ச்சதியதொக புதுக்கவவிரத
குறதித்து தமது எததிர்ப்ரபயும் கண்டனத்ரதயும் ததரிவவித்ளத வந்தவர். இதற்கதொன 
கதொரைணங்கரள அவர் வவிரிவதொக தனனி நூலதொக எழுததொமல் வவிட்டது தபரியகுரற.

ஜதிந்துப்பவிட்டி சுப்பவிரைமணவியசுவதொமதி ளகதொயவிலதின் அறங்கதொவலர்கள் எமது எழுத்ததொளர் 
சங்கத்ரதச் ளசர்ந்த சதிலரைது நல்ல நண்பர்கள். தமதிழ் நதொட்டிலதிருந்து பதொரைததி இயல் 
அறதிஞைர்கள் வந்ததிருப்பரத அறதிந்து தமது ஆலய மண்டபத்ததில் ரைகுநதொதன், 
ரைதொமகதிருஷ்ணனனின் தசதொற்தபதொழதிவுகரள ஒழுங்கு தசய்ய ளவண்டும் எனக் ளகட்டுக் 
தகதொண்டனர்.

இவர்கள் இருவரும் முதலதில் தயங்கதினர். கம்ய+னனிஸ்ட்டுகள் ளகதொயவில் மண்டபத்ததில் ளபதொய்
என்ன ளபசுவது என்ற தயக்கம் மட்டுமல்ல, தவளனிய+ர் பயணங்கள் ளமற்தகதொண்டு 
கரளத்து ததிரும்பவியவிருந்த  அவர்கள் ஓய்ரவயும் அளத சமயத்ததில் பல 
இடங்கரளயும் பதொர்த்து ரைசதிக்கவும்  வவிரும்பவியவிருந்தனர்.

ஆனதொல் சங்களமதொ – அவர்கரள முடிந்த வரரையவில் பயன்படுத்ததிக் தகதொண்டது. அவர்களும் 
பதொரைததிக்கதொக தமது கரளப்ரப ஒருபுறம் ரவத்துவவிட்டு எம்முடன் உற்சதொகமதொக இயங்கதினர்.

ஆலயத்ததின் மண்டபத்ததில் அரனவரும் தரரையவில் அமர்ந்ததிருந்ளததொம். ரைகுநதொதன்  
முதலதொவது தசதொற்தபதொழதிவதொளர், அவர் ளபசத் தததொடங்கதிவவிட்டதொர். நதொன்  ளபரைதொசதிரியர்  
இரைதொமகதிருஷ்ணனுக்கு அருகதில் அமர்ந்ததிருந்ளதன். அவர் என்ரனப்பதொர்த்து “ளகதொயவிலதில் 
ளபசக் கூப்பவிட்டிருக்கதிறதொங்க.. என்னத்ரதயடதொ ளபசுவது.. தசதொல்.. என்றதொர்”.

“வவிளவகதொனந்தர், பரைமஹம்ஸர்… என்ற ஏததொவது ளபசதி சமதொளனித்துவவிடுங்கள்” என்ற 
ளபரைதொசதிரியரிடம் தசதொன்ளனன்.

நதொன் இப்படிச் தசதொல்லதி வதொய் மூடுவதற்கதிரடயவில் ரைகுநதொதன் வவிளவகதொனந்தரின் சதிக்கதொளகதொ 
உரரைரயப்  பற்றதி ஏளததொ தசதொல்லத் தததொடங்கதிவவிட்டதொர். ரைதொமகதிருஷ்ணன் என்ரன 
முரறத்தப் பதொர்த்து தமதுவதொக “உன்ரன உரதக்கப்ளபதொறன்டதொ…? என்றதொர்.

“நவீ எனக்குக் தகதொடுத்த ஐடியதொரவத் ததொன் ரைகுநதொதனுக்கும் தசதொன்னதொயதொ…?” என்ற என் 
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கதொததில் தமதுவதொகச் தசதொன்னதொர்.

“ஐயய்ளயதொ… நதொன் அப்படிச் தசதொல்லவவில்ரல… சத்ததியமதொக இந்த ளகதொயவிலதில் தசதொல்கதிளறன் 
நதொன் அப்படிச் தசதொல்லவவில்ரல” என்ளறன். பவிறகு அவர் நதிததொனமதொகச் தசதொன்னதொர் 
“ரைகுநதொதரன நதொன்ததொன் முதலதில் ளபசச் தசதொன்ளனன். அதரனதயதொட்டி 
என்ன ளபசலதொம் என்பதுததொன் எனது ளயதொசரன. ஆனதொல்… இந்த ஆள் என் கதொரல 
வதொறதிவவிட்டதொளரை.. இனனி  என்ன ளபசுவது  என்ற  என்ரனப்பதொர்த்துச் சதிரித்ததொர். இந்த 
சுவதொரைஸ்யத்ரத தவளனியவில் வந்ததும் ரைகுநதொதன் உட்பட அரனவரிடமும் தசதொன்ளனன் 
அரனவரும் சதிரித்தனர். “என்னதொல் உரத வதொங்கப் பதொர்த்ததொய்.. எப்படிளயதொ தப்பவிவவிட்டதொய்” 
என்ற தசதொல்லதி அட்டகதொசமதொகச் சதிரித்ததொர் ரைகுநதொதன்.

இன்ற இவர்கள் இருவரும் இல்ரலதயன்பரத கணத்துப்ளபதொன இதயத்துடன் நதிரனத்துப் 
பதொர்க்கதின்ளறன். ரைகுநதொதனனின் மகன் ஹரீந்ததிரைனனின் மரனவவி மதொலததியும் எழுத்ததொளர்ததொன். 
மதொமனதொர் புதுக்கவவிரதக்கு எததிரியதொக இருந்ததொர். மருமகள் மதொலததிளயதொ 
புதுக்கவவிரத எழுதும் பரடப்பதொளனி. மதொலததி,  ததிருதநல்ளவலதியவில் “சதொரைதொள் தக்கர்” 
கல்லூரியவில் ளபரைதொசதிரியரைதொகப் பணவியதொற்றதியவர். “எண்ணக்ளகதொடுகள்” என்ற இவரைது 
புதுக்கவவிரத நூலுக்கு அணவிந்துரரை எழுததியவர் கவவியரைசு கண்ணததொசன். 1978இல் இது 
தவளனியதொன தபதொழுது கண்ணததொசன் தமதிழக அரைசதின் ஆஸ்ததொன கவவிஞைரைதொக இருந்ததொர். 
ரைகுநதொதன், தமது மருமகளனின் இக்கவவிரத நூல் குறதித்து எந்தக்கருத்தும் தவளனியவிடவவில்ரல.
மதொலததியவின்  கவவிரதகள் கண்ணததொசன்,  தவீபம், ததொமரரை  முதலதொன 
இதழ்களனில் தவளனிவந்தன. புதுக்கவவிரத எததிர்ப்பதொளரைதொன ரைகுநதொதன் மருமகளனின் நூல் 
குறதித்து அபவிப்பவிரைதொயம் எதுவும் ததரிவவிக்கதொதரம  வவியப்பன்ற. ஆனதொல் மதொலததி தமது 
பட்டப்படிப்பவிற்கதொக ரைகுநதொதனனின் எழுத்துக்கரளளய ஆய்வுக்கு எடுத்துக் தகதொண்டதொர்.

ஆனந்தவவிகடன்  இதுபற்றதி குறதிப்பவிடும் தபதொழுது – “வழக்கமதொக மதொமனதொர்ததொன் மருமகரள 
ஆரைதொய்ந்து ததரிவு தசய்வதொர். ஆனதொல் இங்ளக ஒரு மருமகளள தமது மதொமனதொரரை ஆரைதொய்ச்சதி
தசய்து எழுத முன்வந்துள்ளதொர்” எனக்  குறதிப்பவிட்டது. ரைகுநதொதன்  சம்பந்தமதொக இலங்ரகப் 
பத்ததிரிரககளனில் தவளனியதொன கட்டுரரைகள் ஏதும் இருந்ததொல் தமக்குத் தருமதொற மதொலததி ஒரு
சந்தர்ப்பத்ததில் என்னனிடம் ளகட்டிருந்ததொர். அக்கதொலப் பகுததியவில் நண்பர் ததளனிவத்ரத ளஜதொசப் 
பல மூத்ததரலமுரற எழுத்ததொளர்களனின் கரதகரள ததினகரைன் வதொரை மஞ்சரியவில் 
அறதிமுகப்படுத்ததி – எழுத்ததொளர்கரளப் பற்றதிய குறதிப்புக்கரளயும் எழுததியவிருந்ததொர்.

ஒரு தடரவ ரைகுநதொதரனப் பற்றதியும் எழுததியவிருந்ததொர். “தமதிழ் நதொட்டில் ததருவவில் 
நதிர்வதொணமதொய் வரை மட்டும் தவட்கப்படுகதிறதொர்கள், நதொனும் ஒரு சதிறகரத எழுத்ததொளனதொக்கும்
என்ற தசதொல்லதிக் தகதொள்ள மட்டும் சதிலர் தவட்கப்படுவததில்ரல” என்ற 
ரைகுநதொதன் எழுததியததொக ததளனிவத்ரத ளஜதொசப் அந்த அறதிமுகக் கட்டுரரையவில் 
குறதிப்பவிட்டிருந்ததொர்.
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இது பற்றதி மதொலததியவிடம் 1984 இல் நதொன் ததிருதநல்ளவலதிக்குச் தசன்ற சமயம் கூறதிளனன். 
தனக்கு அந்தப் பத்ததிரிரக ளவண்டும் என்றதொர். ரைகுநதொதன் இலங்ரக வந்த சமயம் இந்தத் 
தகவரலச் தசதொன்ன தபதொழுது – “ளஜதொசப் தவறதலதொக எழுததியுள்ளதொர். அப்படி ஒரு 
கருத்ரதச் தசதொன்னவர் புதுரமப்பவித்தன். இலக்கதிய வவிமர்சனம் என்ற எனது நூலதில் 
சதிறகரத என்ற அத்ததியதொயத்ததில் நதொன் ஒரு பவிரைபல எழுத்தளதொர் அவ்வதொற தசதொன்னதொர் 
என்றததொன் எழுததியவிருக்கதிளறன். அதரன ரவத்துக்தகதொண்டு நதொன்ததொன் அப்படிச் 
தசதொன்னததொக உமது நண்பர் எழுததியவிருக்கதிறதொர் என்றதொர். இந்தத் ததிருத்தத்ரத அவரிடம் 
தசதொல்லும் என்றதொர் ரைகுநதொதன். நதொனும் பவிறதிதததொரு சந்தர்ப்பத்ததில் இத்தகவரல ளஜதொசப்பவிடம்
கூறதிளனன். அவரும் தவரற ஒப்புக் தகதொண்டதொர்.

1951இல் புதுரமப்பவித்தன் வதொழ்க்ரக வரைலதொற்ரற எழுததிய ரைகுநதொதன் - சுபமங்களதொவவில் 
1992இல் புதுரமப்பவித்தன் குறதித்து சர்ச்ரச எழுந்த ளபதொது  தவகுண்தடழுந்ததொர். 
புதுரமப்பவித்தன் ளமரலநதொட்டு இலக்கதிய கர்த்ததொக்களனின் பரடப்புக்கரள என்ரறக்குளம 
தமதிழதில் எழுததியததில்ரல என்பரத ஆததொரைங்களுடன் நதிரூபவிக்க சுபமங்கள தசப்டம்பர் 
அக்ளடதொபர் (1992) இதழ்கரள நன்கு பயன்படுத்ததினதொர். பவின்னர் ‘புதுரமப்பவித்தன் சதில 
வவிமர்சனங்களும் வவிஷமத்தனங்களும்’ என்ற நூரல வவிரிவதொக எழுததினதொர். இதரன 
தசன்ரன நதியூதசஞ்சரி புக் ஹவுஸ் தவளனியவிட்டது. தசல்லப்பதொ, சதிட்டி, கண.முத்ரதயதொ 
உட்பட பலரரை ரைகுநதொதன் இந்த நூலதில் வவிமர்சதித்ததிருந்ததொர்.

ரைகுநதொதன் - இறததிக்கதொலத்ததிற்கு சற்ற முன்பதொக சதிலப்பததிகதொரை ஆரைதொய்ச்சதியவிலும் ததிருக்குறள் 
ஆரைதொய்ச்சதியவிலும் தவீவவிரைமதொக ஈடுபட்டவர். இளங்ளகதொவடிகள் யதொர் - என்ற இவரைது வவிரிவதொன 
நூல் தவளனியதொகுமுன்ளப – அது குறதித்து என்னனிடம் பவிரைஸ்ததொபவித்ததொர்.

1984 இல் ஏப்ரைல் மதொதம் தசன்ரனயவில் இவரரைச் சந்ததித்த ளபதொது அவர் வவீட்டிலதிருந்து இந்த 
நூரலளய எழுததிக் தகதொண்டிருந்ததொர். அது தவளனியதொனதன் பவின்பு அது குறதித்து வவிரிவதொன 
வவிமர்சனம் எழுததியவர் எங்கள் நுஃமதொன். அந்த நூரல 1990இல் ததிருதநல்ளவலதியவில் 
தபருமதொள்புரைத்ததில் இருந்த தபதொழுது எனக்கு கதொண்பவித்ததொர். இறததியதொக 1990 ஏப்ரைல் மதொதம் 
ரைகுநதொதனனின் துரணவவியதொர் ரைஞ்சதிதம் அவர்கள் உணவு பரிமதொற ஒன்றதொக அமர்ந்து மததிய 
வவிருந்துண்ளடன். இதுளவ இறததிச் சந்ததிப்பு. ரைஞ்சதிதம் அவர்களும் இன்றதில்ரல. 
அன்புக்கணவரரை வரைளவற்பதற்கதொக ஏற்கனளவ ளமல் உலகம் ளபதொய்ச் ளசர்ந்துவவிட்டதொர். 
மகள் மஞ்சுளதொவவிடம் நதொன் தததொரலளபசதியவில் ஆறதல் தசதொன்ன ளபதொது, “அப்பதொ என்னுடன் 
ததொன் இறததிவரரையவில் இருந்ததொர்,” என்ற தநஞ்சு அரடக்கக் கூறதினதொர். இதரனக்  ளகட்ட  
தபதொழுது  எனக்கு  ஏக்கமதொக  இருந்தது. புலம்தபயர்ந்து வதொழும் எனக்கு இறததிக்கதொலத்ததில் 
அப்படி ஒரு பதொக்கதியம் கதிரடக்குமதொ? என்பளத  அந்த  ஏக்கம்  
      
letchumananm@gmail.com  பததிவுகள், ஆகஸ்ட் 7, 2013,
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22. வஜதொ.டி.குரூசும் வஹமமதொலதினைளியும் தஜயவமதொகனும் - - யமுனைதொ ரைதொவஜந்ததிரைன் -

கருத்துக்கரளக் கட்டரமப்பது என்பது வவிவதொதங்களனில் ஒரு முக்கதியமதொன கருத்தரமவு. 
வவிவதொத அடிப்பரடகரளளய ததிரசமதொற்றவது எவ்வதொற என்பரத இதரன முன்ரவத்து 
நதொம் வவிளக்க முடியும். ளஜதொ.டி.குரூஸ் வவிஷயத்ததில் இடதுசதொரிகள் அல்லதொது 
தமதிழதில் எழுதுகதிற எந்த எழுத்ததொளனும் தமது தசதொந்தக் கருத்துக்கரள இதுவரரை 
எழுதவவில்ரல. அரைவவிந்தன் நவீலகண்டன் எழுதுவதற்கு 'ரலக்' ளபதொடுகதிறதொர்கள். அல்லது 
சதித்ததொர்த் வரைதரைதொஜன் இதுபற்றதி எழுததியரத 'ளஷர்' தசய்கதிறதொர்கள். ஓன்ற தசதொந்தக் 
கருத்துக்கள் இவர்களுக்கு இல்ரல. எழுதுவதற்கதொன தர்க்கம் இல்ரல அல்லது 
தவளனிப்பரடயதொன மனம் இல்ரல. இவர்கள் தசய்கதிற ளவரல ளமதொடிக்கு ஆதரைவதொன 
மனநதிரலரயக் கட்டரமப்பது எனும் கள்ளத்தனமதொன ளவரலததொன். அரைவவிந்தன் 
நவீலகண்டன் பற்றதி தசதொல்வதற்கு ஒன்றமதில்ரல. அவர் அறதிவவித்துக் தகதொண்ட 
இந்துத்துவவதொததி, ஆர்.எஸ்.எஸ்.தசயல்பதொட்டதொளர். அவரரை நண்பரைதொகவும் 
உடன்பயணவியதொகவும் தகதொண்டவர்கரளப் பதொர்த்து நம்மதொல் பரிததொபப்பட மட்டுளம முடியும். 
சதித்ததொர்த் வரைதரைதொஜரன அப்படிச் தசதொல்லதிவவிடமுடியதொது. குஜரைதொத் படுதகதொரலகள் பற்றதிய 
முழுரமயதொன நூதலதொன்றதின் தததொகுப்பதொளர் அவர். இலக்கதியமும் ததிரரைப்படமும் அறதிந்தவர்
அவர். ளஷதொளலவவில் நடித்த ளஹமமதொலதினனி பவிளஜபவிரய ஆதரிப்பததொல் நதொம் 
ளஷதொளலரவ நதிரைதொகரிக்க முடியுமதொ என்கதிறதொர் அவர். பதொல்ததொக்களரைரவயும் 
சதிவளசனதொரவயும் பவின்னதொளனில் ஆதரித்த தலதித் கவவிஞைரைதொன நதொமளதவ் தசரலப் பததிப்பவித்த 
நவயதொனதொ ளஜதொ.டி.குருரஸப் பததிப்பவிக்க மறப்பது என்ன நதியதொயம் என்ற ளகட்கதிறதொர் 
அவர். சதொரைம்சமதொக, பரடப்பதொளனியவின் அரைசதியலுக்கதொகப் பரடப்ரப நதிரைதொகரிக்க முடியுமதொ? 
என்பது சதித்ததொர்த் வரைதரைதொஜனனின் ளகள்வவி.

நதொமளதவ் தசல் பவிரைச்சதிரன சம்பந்தமதொக நவயதொனதொததொன் பததில் தசதொல்ல ளவண்டும். 
அதளனதொடு ஆர்,ஆர்.சகீனனிவதொசன் ளகட்கதிறது ளபதொல தபரியதொர் புத்தகத்ரத ரைவவிக்குமதொரும் 
ஆனந்த்தும் நடத்துகதிற நவயதொனதொ பததிப்பவிக்கதொது என்பதளனதொடும் 
இப்பவிரைச்சதிரனரயச் ளசர்த்து நதொம் ளயதொசதிக்கலதொம். ளஹமமதொலதினனி குறதித்த ஒப்பயீடு 
தபதொருத்தமதொனது அல்ல என நதிரனக்கதிளறன். ளஷதொளலரவப் தபதொறத்து ளஹமமதொலதினனி 
பரடப்பதொளர் இல்ரல. ததிரரைப்பட இயக்குனர் அல்லதொத ஒருவர் ததிரரைப்படத்ததிற்கதொன 
பரடப்பதொளனி அந்தஸ்த்ரதக் ளகதொரைமுடியதொது. ளஹமமதொலதினனி அறதிவுசதொர்ந்த 
கதொரைணங்களுக்கதொக அறதிவுலகதில் எந்த அங்ககீகதொரைமும் தபற்றவர் இல்ரல. ரைஜதினனிகதொந்த் 
உள்பட அரைசதியல் சதொரைதொத நடிக நடிரகயர் தசதொல்கதிற எரதயும் அறதிவுலகம் 
தபதொருட்படுத்துவது இல்ரல. ளஜதொ.டி.குரூஸ் பவிரைச்சதிரன இத்தரகயது இல்ரல. 
ளஜதொ.டி.குரூஸ் ஒரு பரடப்பதொளனி எனும் அளவவில் வதொசகர்களனின் உளவவியரல 
உருவதொக்குகதிறவர். கருத்துக்கரள உருவதொக்குபவர். அந்தக் கதொரைணத்ததிற்கதொகளவ அவருக்கு 
அறதிவுலகதில் அங்ககீகதொரைம் கதிரடத்ததிருக்கதிறது.
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அரைவவிந்தன் நவீலகண்டனனின் பததிவுகளனின்படி அவர் ஏற்கனளவ இந்துத்துவ அரமப்புகளனில் 
தசன்ற வகுப்புகள் எடுத்ததிருக்கதிறதொர். அ.மதொர்க்ஸ் தசதொல்கதிறபடி இந்துத்துவ அரமப்புகளனில் 
அவர் உரரைநதிகழத்துகதிறதொர். சதித்ததொர்த்த வரைதரைதொஜன் தததொகுத்த குஜரைதொத் குறதித்த நூல் 
தசதொல்கதிறபடி ளமதொடி என்கதிற தனனிநபர் தகதொரலகதொரைரன, 'தூரைதரிசனம் தகதொண்ட 
ளதசத்தரலவன்' என்கதிறதொர் ளஜதொ.டி.குரூஸ். ளஜதொ.டி.குரூஸ் பவிரைக்ரஞைபூர்மதொன 
இந்துத்துவவதொததியதொகக் அரமப்புசதொர்ந்து கடந்த கதொலங்களனில் தசயல்பட்டிருக்கதிறதொர். 
அதனது தததொடர்ச்சதிளய அவரைது ததளனிவதொன அறதிக்ரக. அறததியவில், அரைவவிந்தன் 
நவீலகண்டனுடனதொன உரரையதொடலதில் அவர் என்ன தசதொல்லதியவிருக்கதிறதொர்? ளமதொடி பரைதவ 
மக்களனின் நலன் கதொப்பதொர், அதனதொல் நதொன் அவரரை ஆதரிக்கதிளறன். அததொவது, 'ததொன் சதொர்ந்த 
சமூகத்ததின் மக்கரள ஒருவன் பதொதுகதொப்பதொன்' என நம்பவினதொல், 'பவிற சமூக மக்கரளக் 
கூட்டமதொகப் படுதகதொரல தசய்ததொலும்' அவரன நதொன் ஆதரிப்ளபன் என்றததொளன குரூஸ் 
தசதொல்கதிறதொர். இதரனத் ததொளன இட்லர் தசதொன்னதொன். சதொவர்க்கர் தசதொன்னதொன்.

சதித்ததொரைத் வரைதரைதொஜன் தமதொழதிதபயர்ப்பதொளரைதொகத் ததொர்மமீக நதிரலபதொடு எடுத்த வ.ககீததொவவின் 
அறதிக்ரகரயயும் படிக்க ளவண்டும். 'ளமதொடிளயதொடு தததொடர்புபடுத்ததிக் தகதொள்ளும் ஒருவளரைதொடு
என்ரன இரணத்துக் தகதொள்ள முடியதொது'. தயவுதசய்து சதித்ததொர்த் வரைதரைதொஜன், 
அனந்தமூர்த்ததி, நந்ததிததொ ததொஸ் ளபதொன்ற எழுத்ததொளர்களும் ததிரரைப்பட நடிரகயரும் 
தசதொல்வரதயும் கவனமதொகப் பரிசகீலதிக்க ளவண்டும் என்ற மட்டுதம தசதொல்லத் 
ளததொன்றகதிறது. ஓரு கரலஞைன் என்பவன் நதிரைதொதரைவதொன மக்களனின் பக்கம் 
நதிற்பவன், 'தனது' மக்களனின் பக்கம் மட்டுளம நதிற்பவன் அல்லன். ளஜதொ.டி,குரூஸ் 
தகதொல்லப்பட்ட ஆயவிரைக்கணக்கதிலதொன சதிறபதொன்ரம இஸ்லதொமதிய மக்களனின் பவிரைச்சதிரனயவில் 
எங்ளக நதிற்கதிறதொர் என்பரத சதித்ததொர்த் வரைதரைதொஜனுக்கு நதொம் தசதொல்லதித்ததொன் 
ததரியளவண்டும் என்பததில்ரல.

நதொன் ததிரும்பத்ததிரும்பவும் கடந்த 15 ஆண்டுகளதொகச் தசதொல்லதிவருவரதத் ததொன் இப்ளபதொதும் 
தசதொல்கதிளறன். இடதுசதொரிகள் கரலஇலக்கதியம் சதொர்ந்த தமது ஆசதொன்களனின் கூர்ரமயதொன 
பதொர்ரவகரளத் தததொரலத்துவவிட்டதொர்கள். எழுத்ததொளர்கரள அல்லது பததிப்பதொளர்கரளப் 
பரகத்துக்தகதொள்ள ளவண்டும் எனும் கதொரைணத்ததிற்கதொக, தம்ரமப் புகழ்வததில் தபறம் 
புளகதொங்கதிதத்ததிற்கதொக இடதுசதொரிகள் மதிகுந்த சமரைசங்கரளச் தசய்து தகதொண்டிருப்பதன் 
வவிரளவுகரள இப்ளபதொது அறவரட தசய்கதிறதொர்கள்.

மதம், இனம், சதொததி, வர்க்கம், பதொல்நதிரல என எழுத்ததொளர்கள் கூர்ரமயதொகச் சதொர்புநதிரல 
எடுத்துவரும் கதொலம் இது. தமதிழகத்ரதப் தபதொறத்து இந்துத்துவ கலதொச்சதொரை அரைசதியலதின் 
பவிததொமகன் தஜயளமதொகன். முற்ளபதொக்கு எழுத்ததொளர் சங்கத்ததின் பவதொ தசல்லத்துரரை 
தஜயளமதொகனனிடம் இ.எம்.எஸ்.பற்றதி புத்தகம் எழுதும்படி ளகட்கதிறதொர். பரைளதசதி படத்ததின் 
கதிறதித்தவப் பதொததியதொர் பதொத்ததிரைச் சதித்தரிப்பவில் தவளனிப்பட்டது நதொஞ்சதில்நதொடனனின் முகம். 
இவருக்கும் இ.எம்.எஸ்க்கும் என்ன சம்பந்தம்? இவர் சதொகதித்ய 
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அகதொதமதி பரிசு தபற்றதும் இ.எம்.எஸ்.புத்தகம் படிப்பததொகப் ளபதொஸ் தகதொடுக்க அதரன 
இடதுசதொரிகள் பவிரைசுரித்துப் புளகதொங்கதிதப்பட்டதொர்கள்.

ளகதொரவ ஞைதொனனியதொல் பவிறர் உதவவி இல்லதொமல் எதரனயும் வதொசதிக்க முடியதொது. 
தஜயளமதொகனனின் நதொவல்கரள மட்டும் படித்துவவிட்டு தஜயளமதொகரனக் தகதொண்டதொடும் அவர் 
அரைசதியல் பற்றதி எதுவும் ளபசுவததில்ரல. தஜயளமதொகன் எஸ்.வவி.ஆர்.மமீது கடும் 
ததொக்குதல் தததொடுத்தளபதொது எஸ்.வவி.ஆருக்கு ஆதரைவு தகதொடுத்தவர்கள் குரறவு. இப்ளபதொது 
ளஜதொ.டி.குருஸ் பவிரைச்சதிரனரய முன்ரவத்து ளமதொடி ஆதரைவவில் தஜயளமதொகனும் 
சதொருநதிளவததிததொவும் கரைம்ளகதொர்த்ததிருக்கதிறதொர்கள். நதொஞ்சதில் நதொடனுக்கும் 
வதொ.மு.ளகதொமுவுக்கும் பவிரைச்சதிரனகளனின் அடிப்பரடகள் கூடத்ததரியவவில்ரல. 
ளஜதொ.டி.குருசதின் அரைசதியல் நதிரலபதொடு எவருக்கும் ஒரு பவிரைச்சதிரனயவில்ரல. எவரும் எந்த 
அரைசதியல் நதிரலபதொடும் எடுக்கலதொம்; அததில் என்ன பவிர்ச்சதிரன? பவிரைச்சதிரன, ளமதொடி தவறம் 
அரைசதியல்வதொததியதொக மட்டும் இருக்கவவில்ரல என்பதுததொன். இட்லரரைப் ளபதொல 
இனப்படுதகதொரல நடத்ததிய ஒருநபர் ளமதொடி. வளர்ச்சதி பற்றதிப் ளபசுகதிறவர்கள் இதுபற்றதி 
என்ன தசதொல்கதிறதொர்கள்?

தபதொதுவதொக நதிரறய வதொசதிப்பவர்களுக்குத் ததரியும், சதொரு நதிளவததிததொ ஒரு 
தபதொருட்படுத்தத்தக்க கருத்துச் தசதொல்லதி இல்ரல. இடதுசதொரி பணக்கதொரைர்கள் ளமதொடிரயக் 
கண்டு பயப்படுகதிறதொர்கள் என்கதிறதொர் தஜயளமதொகன். கதொர்டியன் பத்ததிரிக்ரகரய ஏகதொததிபத்ததிய 
ஊடகம் என்ற தசதொன்னவர் தஜயளமதொகன். அது சரி, ஒரு சுயதொதவீனப் பததிப்பகமதொன நவயதொனதொ
முடிரவக் கண்டு இவர்கள் ஏன் இப்படிப் பயப்படுகதிறதொர்கள்? எது எவ்வதொறதொயவினும் 
இந்துத்துவம் ஒரு கருத்துப்ளபதொக்கதொக நவவீன தமதிழ் இலக்கதிய தவளனியவில் 
கதொலூன்றதிவவிட்டது. ளஜதொ.டி.குருஸ் சகதொ அதற்தகதொரு சதொன்ற.

நதொன் தசதொல்ல வந்த பவிரைததொனமதொன வவிஷயத்ரத மறந்துவவிட்ளடன். மதொர்க்சகீய ஆசதொன்கள் 
இலக்கதியத்ததின் சுயதொதவீனத் தன்ரமரயயுயும் அழகதியரலயும் அங்ககீகரித்ததொர்கள். அதனது 
வலது இடது சதொர்புகரளயும் ததொண்டி இலக்கதியம் சமகதொலத்ரத சதிருஷ்டிகரைமதொகப் 
பரடக்கதிறது என்றம் தசதொன்னதொர்கள். அதனது முக்கதியத்துவத்ரத வலதியுறத்தவும் 
தசய்ததொர்கள். இலக்கதியத்ததிற்கும் இலக்கதியவதொததிகளுக்கும் சதொர்பு நதிரலகள் இல்ரல என 
அவர்கள் தசதொன்னதொர்களதொ? யததொர்த்தவதொதம் குறதித்துக் கடுரமயதொக 
முரைண்பட்ட லூகதொச்சும் பவிதரைக்டும் கூட இப்படிச் தசதொல்லவவில்ரல. நதொம் இந்தத் 
தரினத்ரதத் தததொரலத்துவவிட்ளடதொம்.

 ளஜதொ.டி.குரூஸ் பவிரைச்சதிரன தததொடர்பதொக தஜயளமதொகன் எழுததியவிருப்பரத ளமளலதொட்டதொகப் 
பதொர்ப்பவர்களுக்கு அவர் கருத்துச் தந்ததிரைத்ததின் கதொவலரனப்ளபதொல் ளபசுவததொகத் ளததொன்றம். 
இவர்ததொன் இந்ததிய ரைதொணுவவவீரைன் ஒருவன் எழுததிய கடிதத்ரத ளமற்ளகதொளதொகக் கதொட்டி 
ஈழத்ததில் இந்ததிய ரைதொணுவம் பதொலதியல் வல்லுறவு தசய்யவவில்ரல என எழுததியவர். 
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இவர்ததொன் மூவர் மரைணதண்டரன தததொடர்பதொன வவிவதொதங்களனில் மரைணதண்டரனரய 
ஆதரித்து எழுததி வருபவர். இவர் அடிக்கடி சதில மதொர்க்சகீயர்கள் தமக்கு ஆசதொன்கள் எனவும் 
கூறதிக்தகதொள்கதிறதொர். தஜயளமதொகன் தசதொல்கதிற ஆசதொன்கள் கறதொரைதொன அரைசதியல் நதிரலபதொடுகள் 
எடுக்கதொத, வதொசதிப்பவில் ளதங்கதிப்ளபதொன பழம்தபருச்சதொளனிகள் என்ற ளவண்டுமதொனதொல் கூறதிக் 
தகதொள்ளலதொம்.

அ.மதொர்க்ஸ் பற்றதிய தஜயளமதொகனனின் வசவுகரளப் பதொருங்கள். எனக்கு ஆச்சரியமதில்ரல. 
இவர்ததொன் அருந்தததி ரைதொரய குருவவிமண்ரட என்ற தசதொன்னவர். இவர்ததொன் ததிகசதிக்கு 
அளனிக்கப்பட்ட சதொகதித்ய அகதொதமதி பரிரச கரடசதிகதொல தபன்சன் என்றவர். ததிகசதி 
தபருந்தன்ரமயதொனவர், 'நவீ பதொசதிஸ்ட் ஆனதொல் கரலஞைன்' என்ற தசதொன்னதொர். என்னளவவில், 
தனது கருத்து சதொர்ந்த எததிரிகரள எததிர்தகதொள்வததில் தஜயளமதொகனனின் இந்துத்துவ 
தவறதிப்ளபச்சுத்ததொன் இப்படி தவளனிப்பட்டிருக்கதிறது.

“எழுத்ததொளன் எரதயும் தசதொல்லலதொம். எரதயும் சதிந்ததிக்கலதொம். அந்தச் சுதந்ததிரைத்ரதளய 
இந்ததியதொ வழங்கதியவிருக்கதிறது. கதொந்ததியவின், அம்ளபத்கரின், ளநருவவின் இந்ததியதொ. எந்த 
அடிப்பரடரயக் தகதொண்டு ளநற்ற எம்.எஃப் ஹ_தசய்னனின் கருத்துச் சுதந்ததிரைத்ரத 
ஆதரித்ளதளனதொ அளத அடிப்பரடரயக் தகதொண்டு இப்ளபதொது ளஜதொரவ ஆதரிக்கதிளறன். 
ஹதசய்ரன ஆதரித்துக்தகதொண்டு தஸ்லதிமதொ நஸ்ரினுக்கு தகதொரலமதிரைட்டல் 
வவிடுப்பவர்களனின் ளமரடயவில் முழங்கும் ளபதொலதிகளுக்கும் கூலதிகளுக்கும் நதொன் தசதொல்வரத
உணரைமுடியதொது. நதொன் ளபசுவது அடிப்பரட ளநர்ரமயும் நுண்ணுணர்வும் 
தகதொண்டவர்களனிடம். எழுத்ததொளன் எரதச்தசதொல்லவும் உரிரமதகதொண்டவன். சமயங்களனில் 
அவன் தசதொல்வது பவிரழயதொக இருக்கலதொம், கதிறக்குத்தனமதொகவும் அத்துமமீறலதொகவும் 
இருக்கலதொம். ஒழுக்கமமீறலதொகளவதொ அறமமீறலதொகளவதொகூடத் ளததொன்றலதொம். ஆனதொல் அவன் 
தவற்ற அரைசதியல்குண்டர்களதொல் கட்டுப்படுத்தப்படுவதொதனன்றதொல் அங்ளக சதிந்தரனயும் 
கரலயும் அழதியத்தததொடங்குகதின்றன. இது இன்னும் சகீனதொளவதொ சவூததி 
அளரைபவியதொளவதொ ஆகவவில்ரல என்ற மட்டும் இந்தக்கும்பலுக்குச் தசதொல்லவவிரும்புகதிளறன்”.

இரத மதொற்றதி இப்படிச் தசதொல்லதொம் : எழுத்ததொளன் என்பவன் கடவுள். எழுத்ததொளன்  
எழுத்ததொளன் என்பவன் தகதொரல தசய்யலதொம். எழுத்ததொளன் என்பவன் வல்லுறவு 
தசய்யலதொம். எவனும் அவரனக் ளகள்வவி ளகட்க முடியதொது. ஹளலதொ ரம டியர் 
தஜயளமதொகன், ளரைதொமன் ளபதொலன்ஸ்க்கதி அதமரிக்கச் சதிறமதிரய வல்லுறவு தசய்ததற்கதொக 
பதொரிஸதில் வனவதொசம் அனுபவவிக்கதிறதொர். கச்சதிதமதொன தமதொழதியவில் எழுதப்பட்ட ஐளரைதொப்பவிய 
எழுத்ததொளன் ஒருவனனின் நதொவரல அடிதயதொற்றதி வவிசதொரித்தததில் அவன் ஒரு 
தகதொரலகதொரைன் என அரடயதொளம் கதொணப்பட்டதொன். வதொஜ்பதொய்  கவவிஞைர் என்பது ளபதொல 
இட்லர்  ஓவவியன் ததரியுமதொ? அவனது தசல்லப்தபண் லீனனி ரீப்சதிந்ததொல் ஒரு ளதர்ந்த 
ஆவணப்பட இயக்குனர் என்பது ததரியுமதொ? குற்றவுணர்வவில் ததொன் சதிறவயததில் 
நதொசதி பரடயவில் இருந்ததரத நதொவலதொசதிரியர் குந்தர் கதிரைதொஸ் தவளனிப்படுத்ததியளபதொது அவரரை 
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ஐளரைதொப்பவிய அறதிவுலகம் கடுரமயதொக வவிமர்சதித்தது ததரியுமதொ? இதற்தகல்லதொம் பவினனனிருந்த 
அறவுணர்வு என்ன என்பது உமக்குத் ததரியுமதொ?

நவீங்களும் ளஜதொ.டி.குருசும் என்ன வவிமர்சனததுக்கு அப்பதொற்படவர்களதொ? இந்தக் ளகள்வவிக்கு 
மட்டும் நவீரும் உமது பரிவதொரைங்களும், ளஜதொ.டி.குருசும் பததில் தசதொல்லுங்கள். நளரைந்ததிரை 
ளமதொடிரய எததிர்க்கும் நதொங்கள் அரனவரும் அவன் ஒரு இனக்தகதொரலயதொளனி 
என்கதிளறதொம். சுற்றதி வரளத்து கரத எல்லதொம் அளக்கதொமல், இதற்கு மட்டுளம ஒளரை ஒரு 
வரியவில் பததில் தசதொல்லவும். கரலஞைனனின் சுதந்ததிரைம், அறவுணர்வு பற்றதி பவிற்பதொடு 
ளபசலதொம்...

 ஓரு பததிப்பகம் ஒரு எழுத்ததொளரரைப் பததிப்பவிப்பததொ இல்ரலயதொ என்பது அவரைவர் வவிருப்பம். 
பததிப்பகம் நம்புகதிற தவளனிப்பரடயதொன வவிஷயங்களுக்கு வவிளரைதொதமதொகப் பரடப்பதொளனி 
இருக்கதிறதொர் என்பததொல்ததொன் நவயதொனதொ ளஜதொ.டி.குருரச பததிப்பவிக்க மறத்தது. 
நவயதொனதொ ஆனந்த்ததின் அறதிக்ரகரயப் பதொர்க்க அவரைது நதிரலப்பதொடு 'சுத்துமதொத்து' என்பது 
ததரிகதிறது. ககீததொ தனது தமதொழதிதபயர்ப்ரபக் தகதொடுக்க இப்ளபதொதும் சம்மததிக்கவவில்ரல. ளவற
வழதியவில்லதொமல்ததொன் 'நதிததொனமதொக ளயதொசதிக்கதொமல், ளகதொபப்பட்டு அந்த 
முடிரவத்ததொன் எடுத்துவவிட்டததொக' இப்ளபதொது 'சமர்சதொல்ட்' அடிக்கதிறதொர் ஆனந்த். களடசதியவில் 
இன்னதொப்பதொ ஆச்சு? ஆனந்த்துக்கு பததிப்பவிக்க வவிருப்பம். வதொ.ககீததொ ளஜதொ.டி.குருசுடன் 
ளபசதிவவிட்டுத்ததொன் முடிதவடுக்க முடியும் என்ற தசதொல்லதிவவிட்டதொர். ளஜதொ.டி.குருஸ் 
தனது நதிரலப்பதொட்ரட மதொற்றதிக் தகதொள்கதிறதொரைதொ அல்லது வதொ.ககீததொ மதொற்றதிக்தகதொள்வதொரைதொ 
என்பதுததொன் இப்ளபதொது 'சஸ்தபன்ஸ்'. அனதொ அரைந்த் தசதொன்னது ளபதொல, நதொம் 'இருண்ட 
கதொலத்ததிலதிருந்துததொன் சதிந்ததித்துக் தகதொண்டிருக்கதிளறதொம்'.

 நமது பல நண்பர்கள் ஒரு வவிஷயத்ரதக் குழப்பவிக் தகதொள்கதிறதொர்களளதொ என்ற 
ளததொன்றகதிறது. இலக்கதியமும் அரைசதியலும் முற்றதிலும் ளவற ளவறதொன தவளனிகள், 
இரைண்டுக்கும் 'சம்பந்தளமயவில்ரல' என்கதிற மதொததிரி ஒரு நதிரலபதொடு எடுக்கதிறதொர்கள். இரவ 
ளவற 
ளவறதொன தவளனிகள்ததொன். 'முற்றதிலும்'- ளவற ளவறதொன தவளனிகள் இல்ரல. 
இலக்கதியத்துக்கும் அரைசதியலுக்கும் 'ளநரைடியதொன' உறவுகள் இல்ரலததொன். 'உள்ளதொர்ந்த' 
உறவுகள் இல்ரல எனச் தசதொல்ல முடியதொது. இப்படியதொன உறவுகள் இல்ரலதயனனில் ஏன் 
நதொம் 
'உள்தளதொளனி', 'சமூகச்சதொர்பு' ளபதொன்ற 'அடிப்பரடகளனிலும்' இலக்கதியத்ரத அணுகுகதிளறதொம்? 
வவிஞ்ஞைதொனத்துக்கும் அரைசதியலுக்கும் என்ன 'ளநரைடி' உறவு இருக்கதிறது? அருவகணவிதத்ததிற்கும்
அன்றதொட வதொழ்வுக்கும் என்ன 'ளநரைடி' உறவு இருக்கதிறது? கூடங்குளம் 
வவிஞ்ஞைதொனத்ததின் தபயரில் நதியதொயப்படுத்தப்படுகதிறது. உலக வங்கதி அறதிக்ரகப் 
புள்ளனிவவிவரைங்களனில் அருவகணவிதம் பதொவவிக்கப்படுகதிறது. இப்படித்ததொன் இலக்கதியத்ததிற்கும் 
அரைசதியலுக்குமதொன 'சதிக்கலதொன' உறரவ நதொம் நதிததொனமதொக வதொசதிக்கும்ளபதொது 
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கண்டரடயமுடியும்.

ளமதொடிரய ஆதரிப்பது எனும் பவிரைச்சதிரன ளதர்தல் அரைசதியலும் இலக்கதிய உன்னதமும் 
பற்றதிய பவிரைச்சதிரன பற்றதியதல்ல. எழுத்ததொளனனின் அரைசதியல் ளதர்வுகள் குறதித்த 
பவிரைச்சதிரனயும் அல்ல. இது மூவதொயவிரைம் இஸ்லதொமதிய சதிறபதொன்ரமயவின மக்கள் அரைசு 
இயந்ததிரைத்ததினதொல் ததிட்டமதிட்டு படுதகதொரல தசய்யப்பட்டது தததொடர்பதொன அறவுணர்வு சதொர்ந்த
பவிரைச்சதிரன. அந்த இனக்தகதொரல அரைசுக்குத் தரலரமததொங்கதிய ஒருவரரை வளர்ச்சதியவின் 
நதொயகன் என்றம், தூரைதரிசனம் தகதொண்ட ளதசத்தரலவன் என்ற முன்னனிறத்துவது 
தததொடர்பதொன பவிரைச்சதிரன. கருத்துச் சுதந்ததிரைமும் எழுத்ததொளனனின் ளதர்வும் என்ற ளபசுபவர்கள்
இந்த அடிப்பரடரயத் தவறவவிடுகதிறதொர்கள். தமதிழதில் எழுதுகதிற நூற்றக்குத் தததொண்னூற சத
எழுத்ததொளர்கள் தமது அனுபவம் தவவிரை பவிறர் அனுபவம் அறதியதொதவர்கள். பரைந்த வதொசதிப்பு 
அற்றவர்கள். இரவதயல்லதொம் ததொன் பவிரைச்சதிரனயவின் ஆததொரை ளவர்கள். ளவடிக்ரகயதொன 
வவிஷயம், இந்தக் கதிணற்றத்தவரளகள் அரைசதியல் அபவிப்பவிரைதொயமும் தபதொதுவவிஷயங்கள் 
குறதித்தும் ளபசத் துவங்கதிவவிடுவதுததொன்

rajrosa@gmail.com

பததிவுகள்  ©   2020



149                                     பததிவுகள் 25 கட்டுரரைகள் (தததொகுததி மூன்ற)

22. ஏ.வஜ.கனைகரைத்னைதொ: பல்துரற இரணைவுப் பதொர்ரவரய வநதொக்கதி - - யமுனைதொ 
ரைதொவஜந்ததிரைன் - 

1). மத்து : மதித்ரை: தசன்ரன: மறபவிரைசுரைம் : டிசம்பர் 2000.  (2). மதொர்க்சதியமும் இலக்கதியமும் : 
சதில ளநதொக்குகள் : அரல தவளனியயீடு : யதொழ்ப்பதொணம் 1981.  (3). தசங்கதொவலர் தரலவர் 
ளயசுநதொதர் : மதித்ரை : தசன்ரன : டிசம்பர் 2000 

ஏ.ளஜ.கனகரைத்னதொஅக்ளடதொபர் புரைட்சதி தததொடங்கதி இரைண்டதொயவிரைமதொண்டு இறததிவரரையவிலதொன 
ஆண்டுகள் , உலகதின் மதிகப்தபரிய வரைலதொற்ற உற்பவங்களுக்குச் சதொட்சதியமதொக இருக்கதிறது. 
1968 பவிதரைஞ்சு மதொணவர் எழுச்சதியும், அரதத் தததொடர்ந்து சமளவரளயவில் 
முதலதொளனித்துவத்துக்கும், அததிகதொரைவர்க்க ளசதொசலதிசத்ததிற்கும் எததிரைதொன கலதொச்சதொரை 
வவிமர்சகர்களும் பரடப்பதொளனிகளும் ளததொன்றதினர் இலக்கதியவதொததியதொன ஸதொர்த்தர், 
ளகதொட்பதொட்டதொளரைதொன மதொர்க்யூஸ், உளவவியல் ஆய்வதொளரைதொன எரிக் பவிரைதொம், 
தபதொருளனியலதொளரைதொன தகன்னத் கதொல்பவிதரைய்த் ளபதொன்றவர்கள் அக்கதொல கட்டத்ததில் 
முக்கதியமதொன சதிந்தரனயதொளர்களதொக இருந்தனர். எண்பதுகள் அததிகதொரை வர்க்க ளசதொசலதிசத்ததின்
வவீழ்ச்சதியும், ளதசதிய இன எழுச்சதிகளனின் உச்சபட்ச வவீச்சும் நதிகழ்ந்த ஆண்டுகளதொகதின. 
இருபததொம் நு¡ற்றதொண்டின் இறததி ஆண்டுகளனில், உலக முதலதொளனித்துவம், ‘உலகமயமதொதல்’ 
எனும் புததிய தபயரைதொகதியவிருக்கதிறது. ளசதொசலதிசத்ததினதும் இடதுசதொரிக் ளகதொட்பதொட்டினதும் 
ளகதொஷங்கரள இன்ற மதவழதிப்தபருந்ளதசதியம் ஸ்வவீகரித்துக் தகதொண்டுவவிட்டது. 
இனக்குழுக்களுக்கதிரடயவிலதொன ளபதொர்களும், வவிளனிம்பு நதிரல மக்களுரடய ளவட்ரககளும், 
தபண்வவிடுதரல குறதித்த பவிரைக்ரஞையும் எமது நதொடுகளனில் புததிய வவீறடன் எழுந்ததிருக்கதிறது. 
ஏ.ளஜயவின் எழுத்துக்கள் இந்தக் கதொல இரடதவளனியவில் நதிகழ்ந்த அறதிவுத்துரற 
நடவடிக்ரககரளத் தமதிழதில் ஆவணப்படுத்ததியவிருக்கதிறது. வரைலதொற்ற உற்பவங்களுக்கு 
ஆததொரைமதொகவவிருந்த, உலரகக் குலுக்கதிய முக்கதியமதொன புத்தகங்கள், தமதிழ் தமதொழதியவில் 
அறதிமுகப்படுத்தப்பட்டிருக்கதிறது. மதொர்க்சகீய அழகதியல் தததொடர்பதொன வவிவதொதங்கள் 
தததொகுக்கப்பட்டிருக்கதிறது.  இந்த நு¡ற்றதொண்டு அறதிவுப் பரைப்பவின் குறக்கு 
தவட்டுத்ளததொற்றத்ரத, ஒரு குறதிப்பவிட்ட வரைலதொற்றக் கதொல கட்டத்ததில் அறதிமுகம் தகதொள்ள 
நதிரனக்கதிறவர்களுக்கு நதிச்சயமதொகளவ நதொம் ஏ.ளஜ.யவின் எழுத்துக்கரளப் 
பரிந்துரரைக்கமுடியும்.

நமது ஆததொரைமதொன உயவிரியல் சதொர்ந்த வதொழ்ரவப் புரிந்து தகதொள்வததில், நமது இருத்தலுக்கு 
அர்த்தம் ளதடும் சமூக ரீததியவிலதொன தபளததிக வதொழ்ரவப் புரிந்து தகதொள்வததில், நமக்கு 
முன்னதொல் மதிகப் பல அடிப்பரடக் ளகள்வவிகள் இருக்கதிறது. உளவவியல் நமது 
உடல் சதொர்ந்த உயவிரியல் அர்த்தங்கரள வவிசதொரித்தததனனில், மதொர்க்சகீயம் நமது சமூக இருப்பு 
சதொர்ந்த தபளததிக இருத்தல் சதொர்ந்த அர்த்தங்களுக்குப் பததிலதிறப்பததொக அரமந்தது. 
இயற்ரகக்கும் சமூக மனனிதனுக்கும் அவனது சதிருஷ்டிக்கும்  இருக்கும் 
உறவுகரளப் புரிந்து தகதொள்வததில் நதொம் தததொரலது¡ரைம் பயணம் தசய்து வந்ததிருக்கதிளறதொம். 
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தவறம் தபதொருளனியல் ரீததியவிலதொன அணுகுமுரறகள் மனனிதரன இயந்ததிரைமதொகப் புரிந்து 
தகதொள்ளத் தரலப்பட்டளபதொது, உளவவியலதின் ளதரவரய நதொம் அறதிந்து தகதொண்ளடதொம். 
உளவவியல் மனனிதரனச் சுற்றதிய ஒரு சதிரறயதொக ஆனளபதொது, உளவவியலதின் சதொர்பு 
நதிரலரயப் புரிந்து தகதொள்ள கலதொச்சதொரைக் கதொரைணவிகளனின் முக்கதியத்தவத்ரத அறதிந்து 
தகதொண்ளடதொம். கலதொச்சதொரைக் கதொரைணவிகரளப் பற்றதி நதொம் புரிந்து தகதொள்ள 
முரனந்தளபதொது, மறபடியும் நதொம் உயவிரியல் அடிப்பரட சதொர்ந்த உயவிர்க்கூற்றதியல் 
ஆய்வுகளுக்கும், அரைசதியல் நதிறவனங்களனின் ததொக்கம் குறதித்த ஆய்வுகளுக்கும் தசன்ளறதொம்.  
மனனிதனுக்கும் இயற்ரகக்குமதொன இந்த இரடயறதொத லயமதிக்க ளதடலதில், 
மதொற்றமும் புததிய உண்ரமகளும் சததொ வவிரளந்து தகதொண்ளட இருக்கதிறது.  இந்த லயத்ரத 
உருவதொக்கும் ளபதொக்கதில் ததொன் மனனிதன் அறவவியரல உயர்த்ததிப்பவிடிக்கதிறதொன்.. தலனனின் 
இரதத்ததொன் எததிர்கதொலத்ததின் அழகதியல் அறவவியல் என்றதொன். பதொசதிசத்துக்கும் 
அததிகதொரைவர்க்க ளசதொசலதிச ஒடுக்குமுரறக்கும், இனக்தகதொரலக்கும் சுரைண்டலுக்கும் எததிரைதொக, 
இது கதொரைணம் தகதொண்டுததொன் மனனிதன் எததிர்ப்புத் ததரிவவிக்கதிறவனதொக இருக்கதிறதொன்.  இந்த 
இயற்ரகக்கும் மனனிதனுக்குமதொன லயத்ரதயும், அவனது எததிர்ப்புணர்ரவயும், அவனது 
அழகுணர்ரவயும் இரணக்கும் அறதிவதொர்ந்த அணுகுமுரறரயத்ததொன், நதொம் பல்துரறசதொர் 
அணுகுமுரற என்கதிளறதொம். இந்த பல்துரறசதொர் அணுகுமுரறயவின் மூலமதொக உலரகக் 
குறதித்த ஒரு புரிதரல நதொம் எட்டமுடிகதிறது. மனனிதனனின் அன்னனிமதொதரல, இந்தச் 
சுயஉணர்தல் ததொன் தகதொஞ்சளமனும் அகற்றவததொக இருக்கதிறது. 

எழுபததொம் ஆண்டு தவளனியதொன  ‘மத்து’ தததொகுப்பவில் பததிளனதொரு புத்தக அறதிமுகங்கள் இடம் 
தபறகதின்றன. புததிய இடதுசதொரிகளனிடம் மரியதொரத தகதொண்ட அதமரிக்கப் தபதொருளனியலதொளர் 
தகன்னத் கதொல்பவிதரைய்த்,  யூளகதொஸ்லதொவவிய மதொர்க்சகீயர் டிஜதிலதொஸ் பற்றதிய 
தபதொருளனியல் அரைசதியல் கட்டுரரைகளளதொடு பவிரித்ததொனனிய யதொப்பவின் வர்க்கத்தன்ரம பற்றதிய 
கதிரீவ்ஸதின் கட்டுரரையும் இடம் தபறகதிறது.  இன்ரறய ததினம் அததிகரித்து வரும் மரைபணு 
ஆரைதொய்ச்சதி, சூழலதியல் மதொசுக் ளகடு ளபதொன்றவற்ரற ஆரைதொயும் முன்ளனதொடிக் கட்டுரரைகளதொக, 
மருந்நுகள் ரவத்ததியர்கள் ளநதொய்கள் எனும் பவிரரையன் இங்கதிலீஷதின் புத்தகம் குறதித்த 
அறதிமுகமும், பூச்சதிக் தகதொல்லதி மருந்நு பற்றதிய ளரைச்சல் கதொர்ஸன் பற்றதிய கட்டரரையும் 
இடம் தபறகதிறது. பவிரைதொய்டியக் ளகதொட்பதொட்டின்  சமூக வர்க்கப் பவின்புலத்ரதப்  ளபசுகதிறது 
இயதொன் ஸட்டிலதின் புத்தகம் குறதித்த கட்டுரரை. ஆங்கதில தமதொழதி உலக ளமலதொண்ரம 
தபற்றததின் வரைலதொற்ரறயும் அதமரிக்க இலக்கதியத்ததின் மமீது ஆங்கதில இலக்கதியத்ததின் 
தசல்வதொக்கு பற்றதியும் ளபசும் இரைண்டு கட்டுரரைகளனில் இரைண்டதொம் கட்டுரரை அதமரிக்க 
ளதசதிய இலக்கதியம் குறதித்த வவிவதொதங்கரளத் தததொடுக்கதிறது. ஆயவிரைமுக வவீரைன், அரைசு என 
இரு கட்டுரரைகள் நவவீன வதொழ்வவில் புரைதொணங்கள் தபறம் சமூகப் தபறமதொனம் குறதித்த 
ளகள்வவிகரள எழுப்புகதிறன. சதினனிமதொ எனும் கரல ஊடகம் குறதித்த ளகதொட்பதொட்டு ரீததியலதொன 
சர்ச்ரசகரள, ததிரரைப்படம் ளகதொட்பதொட்டுக் தகதொத்து எனும் கட்டுரரை பததிவு தசய்கதிறது. 
எண்பதுகளனில் தவளனியதொன மதொர்க்சதியமும் இலக்கதியமும் நூல் முழுக்கவும் மதொர்க்சதிய கரல 
இலக்கதிய அழகதியல் குறதித்த பவிரைச்சரனரள, ரைஷ்யப் புரைட்சதிக் கதொலகட்டத்ததில் நரடதபற்ற 
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வவிவதொதங்கரளத் தததொகுத்துக் தகதொண்டு ளபசுகதிறது. மூன்ற தமதொழதிதபயர்ப்புக் கட்டுரரைகளும்
ஒரு அசலதொன கட்டுரரையும் அடங்கதியது இந்நூல்.  கட்சதி இலக்கதியம்,  மனனிதப் பண்பதொட்ரட
உருவதொக்கும் கலதொசதிருஷ்டி, இலக்கதிய உடன் பயணவிகள், ளசதொசலதிச யததொர்த்தவதொதம், 
நவவீனத்தவ ளசதொதரனகள் ளபதொன்ற பவிரைச்சதிரனகரள தலனனின், டிரைதொட்ஸ்கதி, ஸ்டதொலதின் 
ளபதொன்ற அரைசதியலதொளர்களும், லு¡னதொசதொர்ஸ்கதி ளபதொன்ற இலக்கதிய வவிமர்சகர்களும், 
கதொர்க்கதி மதொயக்கதொவ்ஸ்கதி ளபதொன்ற பரடப்பதொளனிகளும் எவ்வதொற அணுகதினதொர்கள் எனும் 
கட்டுரரை அலன் ஸ்வவிஞ்ச வுட்டினுரடயது.  ளசதொசலதிச யததொர்த்த இலக்கதிய வரகயவினத்ரத
மரைபதொர்ந்த ஐளரைதொப்பவிய மததிப்பயீடுகளனிலதொன இலக்கதிய வரகயவினத்துடன் ரவத்துப் 
ளபசுவததிலுள்ள பவிரைச்சதிரனரய ளகரி தசதொல் மதொர்சனும், உருவமும் உள்ளடக்கமும் குறதித்து 
சமுத்ரைனுக்குப் பததிலதொன தமதொழதியதொக்கக் கட்டுரரைரய தரைஜதி சதிறதிவர்த்தனதொவும் 
எழுததியவிருக்கதிறதொர்கள்.  இந்தக் கட்டுரரைகளனின் அடிப்பரடயவில் நதிலவவிய 
மதொர்க்சதிய இலக்கதிய வவிமர்சனம் குறதித்த தனது குறதிப்புகரள மதொர்க்சதியமும் இலக்கதியமும் 
என கனகரைத்னதொ பததிந்ததிருக்கதிறதொர். இரைண்டதொயவிரைமதொண்டு இறததியவில் தவளனியதொகதியவிருக்கும்  
தசங்கதொவலர் தரலவர் ளயசுநதொதர் எனும் நு¡லதில் முதல் இரைண்டு நு¡ல்களனிலும் ததொன் 
ஸ்வவீகரித்துக் தகதொண்ட ளகதொட்பதொட்டுச் ளசகரைத்ததின் அடிப்பரடயவிலதொனதும், அசலதொனதும் 
ஆன, நதொவல்  சதிறகரதத் தததொகுப்பு வவிமர்சனங்கள், சதினனிமதொ வவிமர்சனங்கள் என 
தபரும்பதொலுமதொன கட்டுரரைகள் அரமகதின்றன.  ததிரரைப்பட இயக்குனர்கள் கவவிஞைர்கள் 
ளபதொன்றவர்களனின் ளநர்முகங்களும் கடிதங்களும் கட்டுரரைகளும் தமதொழதியதொக்கங்களதொக இடம்
தபறகதின்றன. 

கனகரைத்னதொவவின் அக்கரறகள் சஞ்சரிக்கும் தளங்கதளன பவிரைததொனமதொக இரைண்டு 
பவிரைளதசங்கரளக் குறதிப்பவிடலதொம்: (1). ஜனநதொயகபூர்வமதொன அரைசதியல் அழகதியல் அரமததி 
தகதொண்ட ஒரு மதொற்றச் சமூக அரமப்ரப மதொர்க்சகீயக் கருத்ததியலதின் வழதி உருவதொக்கும் 
தசயற்ளபதொக்கதில் எததிர்தகதொள்ளும் பவிரைச்சதிரனகள் பற்றதியது.  (2). அவர் முன்ளனதொடியதொக 
இருந்த யதொழ் பல்கரலக்கழக ததிரரைப்பட வட்டத்ததின் தநறதியதொளரைதொக, ததிரரைப்படம் பற்றதிப் 
புரிந்து தகதொள்ளலும் அறதிவவித்தலும் என்கதிற பதொங்கதில் தவளனியதொன அவரைது 
ததிரரைப்படம் பற்றதிய எழுத்துக்களதொகும். கனகரைத்னதொவவின் ளதட்டம் சமதொந்தரைமதொக மூன்ற 
வரககளனில் இயங்குகதிறது. புத்தகச் சுருக்கங்கள் தமதொழதிதபயர்ப்புக்கள் என இரடயறதொத 
படிப்பவிலதிருந்து அவர் சமகதொலச் சர்ச்ரசகளனிலதிருந்து அறதிவதொததொரைத்ரதத் ததிரைட்டிக் 
தகதொண்டு சக மனனிதளனதொடு பகதிர்ந்த தகதொள்வரதச் தசய்யும் அளத ளவரளயவில் தமதிழ்ச் 
சூழலதின் பவிரைச்சதிரனகளளதொடு அரவகரள ஒப்பு ளநதொக்கதி தததொடர்ந்த வவிவதொததிக்க்க 
ளகதொருகதிறதொர். தருணங்களனில் தமதிழதில் தவளனியதொன பரடப்புக்கரள முன்ரவத்து தனது 
ளகதொட்பதொட்டுச் ளசகரைத்ரத நரடமுரறயவில் ளசதொததித்து நம்மதிடம் பகதிர்ந்த தகதொள்கதிறதொர்.

முதலதொளனித்துவத்ததிற்கு எததிரைதொன மதொற்றச் சமூக அரமப்ரபச் சந்ததிக்கும் ளபதொது நதொம் 
பல்ளவற பவிரைச்சதிரனகரள எததிர் தகதொள்ள ளவண்டியவிருக்கதிறது. நதிலவும் முதலதொளனித்தவ 
சமூகத்ததின் ளமன்ரமகளதொகப் பவிரைச்சதொரைப்படுத்தப்படும் வவிஷயங்களனின் ளபதொலதி 
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முகத்ரத தரைவுகளுடன் நதொம் அம்பலப்படுத்த ளவண்டும். இவ்வரகயவில் உற்பத்ததி, ளபதொட்டி, 
சந்ரத பற்றதிய முதலதொளனியப் பவிரைரமகரள உரடக்க ளவண்டியவிருக்கதிறது. நமது ததொனனிய 
மற்றம் உணவு உற்பத்ததிரன தபறக்குவததொகச் தசதொல்லப்படுகதிற பூச்சுக் 
தகதொல்லதி மருந்து, எவ்வதொறதொக நமது அடிப்பரட உயவிரைணுக்கரள பதொததிக்க்க கூடியததொக 
இருக்கதிறது என்பததில் தததொடங்கதி எவ்வதொறதொக பகதொசுரை மருந்துக் கம்தபனனிகள் அடிப்பரட 
மருத்துவ ஆரைதொய்ச்சதிரயவவிடவும் வவிளம்பரைத்ததிற்கதொக பணத்ரத முதலீடு 
தசய்கதிறது என அறதிவுறத்ததிக் தகதொள்ள ளவண்டியவிருக்கதிறது. முதலதொளனித்துவப் ளபதொட்டி 
என்பது எவ்வதொறதொக தபதொருட்களனின் தரைம் என்பரத இரைண்டதொம்பட்சமதொக்கதி, பன்னதொட்டு பகதொசுரை
நதிறவனங்களதொகத் தம்ரமத் ததிரைட்டிக் தகதொள்கதிறது என்பரதப் பதொர்க்க 
ளவண்டியவிருக்கதிறது. இந்ததியதொவவில்  சதிறதததொழதில் முரனளவதொர் எனும் சுயதததொழதில் ததிட்டம் 
என்பது, எவ்வதொறதொகத் ததொட்சர் வழதியவில் அதமரிக்க பகதொசுரை நதிறவனவழதியவில் தன்ரனக் 
கட்டிக்கதொத்துக் தகதொள்ள முதலதொளனித்துவம் கண்டுபவிடித்த சமரைசத்ததிட்டம் 
என்பரத அறதிந்து தகதொள்ள ளவண்டி இருக்கதிறது. முதலதொளனித்துவம் நதிரைதொகரிக்கத்தக்கது 
என்பதும் அதனது சதொதுரியங்கள் புதுப்புது வடிவங்களனில் வரும் என்பதும் நமக்குத் 
ததரிந்ததிருக்கதிறது. 

ளசதொசலதிசத்ரதக் கட்டுவதும் அதனது கலதொச்சதொரைத்ரதக் கட்டுவதும், அப்படிதயதொன்றம் 
சதொததொரைணமதொன வவிஷயமதொயவிருக்கவவில்ரல. மனனித குலம் ளததொன்றதியதலதிருந்து நமக்கு 
வவிரடகதொணமுடிய நதிரறக் ளகள்வவிகள் நம்ரம ஆட்டுவவித்துக் தகதொண்டிருக்கதின்றன.. 
புரைதொணங்களுக்கு என்ன அர்த்தம்? அதனது சமகதொலப் தபதொறத்தப்பதொடு அல்லது மரைபவின் 
ளதரவ நவவீன மனனிதனுக்கு அவசதியமதொ? மன்னன் சூரியன்- இயற்ரகயவின் ஒழுங்கு- சமூக 
நதிறவனங்களனின் ஒழுங்கு -அறவவியலதின் ளதரவ ளபதொன்றரவ எல்லதொ 
சமூகங்களனிலும் இருந்ததிருக்குமதொயவின் அன்றன்றதிருந்த நம்பவிக்ரககள் நதிறவனங்கள் 
ளபதொன்றவற்றக்கு இருந்த ஒத்ததிரசவகள் என்ன? மனனிதனனின் அகத்துக்கும் புறத்துக்கும் 
இருக்கும் உறவு உடலதியல் ரீததியல் எத்தரகயது? நதிரனவுகளும் 
பரடப்தபழுச்சதியும் கதொரைணகதொரிய அறதிவும் மூரளயவின் தசயலதில் தபறம் இடம் என்ன? . 
உளவவியல் பகுப்பதொய்வுகளனில் அவர்தம் ளகதொட்பதொட்டு அளரவகளனில் ளகதொட்பதொட்டதொளனனின் 
வதொழ்வுச் சூழலும் அவர்தம் மததிப்பயீடுகளும் முற்சதொய்வகளும் தபறம் இடம் 
என்ன? உளவவியல் எனும் துரற பவிற இயற்ரக வவிஞ்ஞைதொனங்கள் ளபதொன்றததொ? 
கலதொசசதொரைப்புரைட்சதி  ளசதொசலதிசப் பண்பதொடு பற்றதிய வதொதப்பவிரைததிவதொதங்கள் புததிய மனனிதரன 
உருவதொக்கதியததொ? நமது நூற்றதொண்டின் மதிகப் தபரிய கலதொச்சதொரை ஊடகங்களதொக இருக்கும் 
இலக்கதியத்துக்கும் சதினனிமதொவுக்கும் உள்ள உறவுகள் எத்தரகயரவ ? ளசதொசலதிச 
யததொர்த்தவதொதம் நவவீனத்துவம் மதொயதொ யததொர்த்தவதொதம் ளபதொன்ற வவிவதொதங்களனிலதிருந்து நதொம் 
இன்ற ளதர்ந்து தகதொள்ளக் கூடிய சதொத்ததியமதொன ளகதொட்பதொடதொக இலக்கதிய 
வரகயவினமதொக இருப்பது என்ன? கனகரைத்னதொவவின் எழுத்தக்கள் இத்தரகய இரடயறதொத 
ளதடலதில் கண்டபவிடித்த கனனிகள் என்ற தசதொன்னதொல் மதிரகயவில்ரல. 
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கனகரைத்னதொ எழுப்பவிக் தகதொண்ட அதன் வழதி ளதடிய அன்ரறய  பததில்கள், கதொல ஓட்டத்ததில் 
மதொறபட்டு வளர்ச்சதி நதிரலரய எய்ததியவிருநததொலும் அவர் தமதொழதியதொக்கதிய புத்தகங்களும் 
கட்டுரரைகளும இன்றம் தபதொருத்தப்பதொடுரடயரவததொன். கதொல்பவிரரைய்த் எழுப்பவிய 
தபதொருளதொததொரைத்ரத ஜனநதொயகமயப்படுத்தலும் தனனிநபரின் பங்கு தபறலும், எததிர்வவிரனயும் 
குறதித்த பவிரைச்சதிரனகரளளய இன்ற ளவற வரகயவில் அமர்த்யதொ தஸன் ளபதொன்றவர்கள் 
முன்ரவக்கதிறதொர்கள். தனனிநபரின் ளதர்வுக்கதொன வதொய்ப்பு, அரைசதியல் சுதந்ததிரைம் 
ளபதொன்றரவரய உத்தரைவதொதப்படுத்ததிய  தபதொருளனியல் சுபயீட்ரசத்ரதக் ளகதொரும் அவர், 
உலகமயமதொதரல சகட்டு ளமனனிக்கு எததிர்ப்பரதயும் நதிரைதொகரிக்களவ தசய்கதிறதொர். 
முதலதொளனித்துவ எததிர்ப்பு இயக்கம் சதொர்ந்தவர்கள், உலகமயமதொகும் மூலதனத்துக்கு ஏற்ப 
எததிர்ப்பவியக்கமும் உலகமயமதொகும் என்ற வரரையரற தசய்கதிறதொர்கள். ததிட்டமதிடுதலதிலும் 
மத்ததியத்தவத்ரதயும் அததிகதொரைப் பரைவலதொக்கத்ரதயும் சமவவிகதிதத்ததில் அமர்த்யதொ தஸன் 
பரிந்துரரை தசய்கதிறதொர். சகீன ளசதொவவியத் யூனனியன் ளபதொன்றவற்றதின் அததிமத்ததியத்துவப் 
தபதொருளதொததொரைத் ததிட்டமதிடரல வவிமர்சதிக்கும் அவர், நுகர்வவில் தனனிநபரின் ளதர்வும் 
சுதந்ததிரைமும் அற்ற நதிலவும், முதலதொளனித்தவ உற்பத்ததி முரறரயயும் மறதலதிக்களவ 
தசய்கதிறதொர். 

மதிளலதொவன் டீஜதிலதொஸ் எழுப்பவிய அததிகதொரைவர்க்கம் குறதித்த ளகள்வவிகள் ளசதொசலதிசத்ததினது 
பவிரைச்சதிரனயதொக மட்டமல்ல, புரைட்சதிக்குப் பவிந்ததிய கதொலனனிய எததிர்ப்பு ளதசவவிடுதரல 
சம்பந்தமதொன ளகள்வவிகளதொகவும், இன்ற சமகதொல இனவவிடுதரல புரைட்சதிகரை 
இயக்கங்கள் பற்றதிய ளகள்வவியதொகவும் இருக்கதிறது. அரதப் ளபதொலளவ கட்சதி இலக்கதியம் 
குறதித்த ளகள்வவிகளும், தபதொதுவதொன மதொனுடப் பண்பதொட்ரட உருவதொக்குதரல முன்தனடுப்பது
தததொடர்பதொன டிரைதொட்ஸ்கதி தலனனின் வழதி ளகள்வவிகளும், இன்றளவும் மதொர்க்சதியக் கட்சதிகளனிலும்
புரைட்சதிகரை இயக்கங்களனிலும் வவிவதொதத்ததிற்கு உரியததொகத்ததொன் இருக்கதிறன. அன்ற 
கரலஞைர்கள் ஸ்டதொலதினதொல் ரஸபயீரியதொவுக்கு அனுப்பப்பட்டதொர்கள். மதொளவதொவவின் கலதொச்சதொரைப்
புரைட்சதிக் கதொலகட்டத்ததில் கரலஞைர்கள் இரச ளமரதகள் ளவட்ரடயதொடப்பட்டதொர்கள். 
குருப்ஸ்கயதொவவிடம் மதொளவதொவவிடம் மட்டமல்ல, இன்ற வரரை கதியூபதொவவிலும் புரைட்சதிகரை 
இயக்கங்களனிலும் தரட தசய்யப்பட்ட நூல்கள் ததிரரைப்படங்களனின் பட்டியல் மட்டமல்ல, 
தகதொரல தசய்யப்பட்ட கரலஞைர்களனின் பட்டியலும் இருக்கதிறது. 

தசவ்வவியல் இலக்கதியம், உன்னதம், பயவிற்சதி, ளநர்த்ததி, அழகதியல் ஒருரம ளபதொன்ற 
மததிப்பவிடுகளதொல் உருவதொக்கப்பட்டது. ஆங்கதில கரல இலக்கதிய மததிப்பயீடுகளும் சரி, 
தசவ்வவியல் இலக்கதிய மததிப்பயீடுகளும் சரி, அழகதியல்மததிப்பவிடுகளம் சரி, தரைப்படுத்துதல்  
என்னும் கண்ளணதொட்டத்ததினதொல் உருவதொக்கப்பட்டது. கதொலனனிய அறதிவதொளனிகள் அதனதொல்ததொன் 
ததன்னதமரிக்க கரலச் சதின்னங்கரள உருக்கதி தங்கத  தகடதொக்கதினதொர்கள். ளகதொயவில்கரள 
இடித்ததொர்கள்.  ஆப்ரிக்க முகமூடிகரள எரித்ததொர்கள். ளதர்ச்சதியும் பயவிற்சதியும் தகதொண்ட பவின்
கதொலனனிய சமூகங்களதொன நமது நதொடுகளனில் உருவதொன அறதிவுஜவீவவி வர்க்கத்தவர்கள், நமது 
சமூகத்ததின் ளமல்மட்டத்ரதச் சதொர்ந்தவர்கள்ததொன். ஆங்கதில தமதொழதிக்குப் பவிரைபுக்கள் எனனில், 
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இந்ததியத் தமதிழ் வதொழ்வுக்கு பதொர்ப்பனனியர்களும் ளமட்டுக் குடியவினரும் என 
வரரையறக்கலதொம். ளதர்ச்சதி, பயவிற்சதி ளபதொன்றரவகரள வலதியுறத்ததி, வவிளனிம்புநதிரல 
மக்களனின் கரல இலக்கதிய தவளனிப்பதொட்டு வடிவங்கரள நதிரைதொகரிக்கதிறளபதொது, கடப்பதொடுரடய 
இலக்கதித்ததிற்கதொன வலதியுறத்தல் எழுகதிறது. 

ளசதொசலதிச யததொர்த்தவதொதம் குறதித்து கடுரமயதொன வவிமர்சனங்கள் வதொதப் பவிரைததிவதொதங்கள்  
எழுந்த அளத வரைலதொற்றச் சூழலதில்ததொன், ளசதொசலதிச யததொர்த்தவதொதத்ரத அந்தச் சமூக 
நதிரலகளனின் ளதரவளயதொடு புரிந்து தகதொள்ள ளவண்டும் என்கதிற ளகர் 
தசதொல்தமதொசனனின் பதொர்ரவயும் முன் ரவக்கப்பட்டது என்பரதயும் நதொம் புரிந்து 
தகதொள்ளளவண்டும். மரைதொட்டியத்ததில் தலதித் இலக்கதியம்  ளததொன்றதிய ளபதொது உன்னத 
இலக்கதியர்கள் அரத முற்றம் நதிரைதொகரித்த வரைலதொற்ரற அர்ஜஜுன் ததொங்ளள ததொன் தததொகுத்த 
வவிஷம்பதொரித்த தரைதொட்டி எனும் தததொகுப்பு நூலதில் நு¡லதில் வவிரிவதொக 
ஆவணப்படுத்ததியவிருக்கதிறதொர். தமதிழகத்ததிலும் தலதித் வவிமர்சகர்கள் அழகதியல் 
உன்னதர்களனிடமதிருந்து இளத எததிர்ப்புக்கரள எததிர்தகதொண்டதொர்கள். ளசதொசலதிஷ யததொர்த்தவதொதம்
பற்றதிய வவிவதொதங்களும் முடிவு தபற்றவவிடவவில்ரல. சமூகக் கடப்பதொட்ரட முன்னனிறத்ததிய 
இலக்கதியம் தததொடர்பதொன வவிவதொதங்கள் எழும்ளபதொததல்லதொம், ளசதொசலதிஷ யததொர்த்தவதொதம் 
பற்றதிய வவிவதொதங்கள் வருகதின்றன. இன்னும் மதிகச் சமமீபத்ததில் தலதித் இலக்கதியம் 
பற்றதிய வவிவதொதங்களனில்கூட ளசதொசலதிஷ யததொர்த்தவதொதம் குறதித்த வவிமர்சனங்கள் இடம் 
தபற்றன. புததிய சமூகத்ரத உருவதொக்குவது தததொடர்பதொன வவிவதொதங்கள் இருக்கும் வரரை, 
சமூகக் கடப்பதொடு தததொடர்பதொன வவிவதொதங்கள் தததொடரும் வரரை, வவிளனிம்பு நதிரல 
மக்களனின் இலக்கதிய கரல தவளனிப்பதொடுகள் தததொடர்பதொன வவிவதொதங்கள் தததொடரும் வரரை, 
கட்சதி இலக்கதியம் இயக்க இலக்கதியம் நதிறவன இலக்கதியம் தததொடர்பதொன வவிவதொதங்களும் 
இருந்துததொன் வரும். 

கனகரைத்னதொ தனது பல்ளவற கட்டுரரைகளனிலும், நு¡ல் வவிமர்சனங்களனிலும்  தரைஜதி 
சதிறதிவர்த்தனதொவவின் தமதொழதியதொக்கக் கட்டுரரையவிலும், வலதியவிறத்தும் வவிஷயம் ஒன்றண்டு. 
தவறமளன உள்ளடக்கத்ரதயும் பரடப்புப் தபதொருரளயும் மட்டுளம வலதியுறத்தம் 
ளபதொக்ரக இருவருளம நதிரைதொகரிக்கதிறதொர்கள். சமளவரளயவில் ளநர்த்ததியும் பயவிற்சதியும் மட்டுளம
அரனத்தம் என்ற, சமூகம் மறத்த உள்ளவீடற்ற எழுத்து வரகரயயும் அவர்கள் 
நதிரைதொகரிக்கதிறதொர்கள். ளவண்டியது உள்ளடக்கத்ததிற்கும் உருவத்துக்குமதொன இயங்கதியல் 
தசயல்ளபதொக்ளகயதொகும். ஜன்னரலத் ததிறந்து ரவப்பதும் குளனிர் நவீரில் கதொல் நரனப்பதுளம 
இன்ற ளதரவ. அடிக்கட்டுமதொனம் ளமல்கட்டுமதொனம் ளபதொன்ற வவிவதொதங்களும் 
இத்தரகரயவததொன். சததொ எததிர்வவிரன புரிந்த தகதொண்டிருக்கும் இவற்ரற 
உரறநதிரலயவில் ரவத்து வவிளக்கமுடியதொது. கருத்ததியலதின் வலதிரமரயயும் சதில 
வரைலதொற்றக் கதொலகட்டங்களனில் அது தபறம் அழுத்தத்ரதயும், லு¡யவிஸ் அல்த்து¡ஸர் 
ளபதொன்றவர்கள் வவிரிவதொக எடுத்துக் கதொட்டியவிருக்கதிறதொர்கள். மதொர்க்ஸ் இதனதொல்ததொன் 
கரலயவின் வளர்ச்சதிரய ளநரைடியதொக தபதொருளனியல் வளர்ச்சதிதயதொடு தபளதவீகக் கதொரைணவிகளளதொடு 
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சமன்படுத்ததிப் பதொர்க்கவவில்ரல. 

தததொன்மங்கரளயும் புரைதொணவிகங்கரளயும் பதொவவிப்பது இன்ற அததிகரித்து வருகதிறது. 
தஜயளமதொகனுரடய தததொன்ம சதித்தரிப்புக்கரளயும் தமதொழதியதொடல்கரளயும் நதொம் அகண்ட 
இந்ததியக் கரதயதொடலதொகக் தகதொள்ளவதொமதொயவின், ளகதொணங்கதியவின் தசதொல்லதொடல்கரள 
தமதிழதின தததொன்மங்களனின் தசதொல்லதொடல்கள் அடங்கதிய கரதயதொடலதொகப் புரிந்த தகதொள்ளலதொம்.
இந்தக் கரதயதொடல்கள் இயல்பதொகளவ இன்ரறய உலகதில் உருவதொகதி வரும் 
கருத்ததியல்கரள பவிரைததிநதிததித்தவப்புடுத்துவததொக ஆகதிறது. மதவழதித் ளதசதியம், இனவழதித் 
ளதசதியம் என இரவகரள வரரையறக்கலதொம்.  தததொன்மங்கரளப் பதொவவிப் பது வரைலதொற்றதின் 
தததொடர்ச்சதியதொக மனனிதரன ரவத்துக் கதொணப் பயன்படளவ தசய்கதிறது. தசம்ளபன் 
உஸ்மதொனும், ரித்வவிக் கட்டும் மதொர்க்குவசும் தததொன்மங்கரளப்  பதொவவிப்பதற்கும், 
மதவழதி சனதொதனனி தததொன்மங்கரளப் பதொவவிப்பதற்கும் நதிரறய மதொறபதொடுகள் இருக்கதிறன 
என்பரதயும் நதொம் கவனத்ததில் எடுக்க ளவண்டியவிருக்கதிறது. ளதசதியத்துள் ளமதொதலும் 
ளவறபதொடு தகதொண்ட இலக்கதிய தவளனிப்பதொடுபகளனின் ளததொற்றளம வளர்ச்சதிக்கும் 
ஜனநதொயகப் பரைவலுக்கும் பரைந்துபட்ட மதொனுடப் பங்குபற்றலுக்கும் இட்டுச் தசல்லும். 

இதழதியலுக்கும் இலக்கதியத்துக்குமதொன உறவு குறதித்த ஒர் கட்டுரரை மதிக முக்கதியமதொனததொகப் 
புடுகதிறது. இச்சந்தர்ப்பத்ததில் தகதொலம்பவிய நதொவலதொசதிரியர் கதொர்ஸதியதொ மதொர்க்தவஸ் ஒரு 
பத்ததிரிக்க¨யதொளர் என்பரதயும் ஹதிட்டன் அஜன்டதொ, ததி ஹவீளரைதொஸ் ளபதொன்ற நு¡ல்கரள 
எழுததிய ஜதொன் பவில்ஜரை ன் எழுத்துக்கள இலக்கதியத்தரைம் வதொய்ந்தரவ, கதொலத்ரத மமீறதி 
நதிற்பரவ என்பரதயும் குறதிபப§ட்டுச் தசதொல்ல ளவண்டியவிருக்கதிறது. ததொன் முதலதில் 
இதழதியலதொளர் பவிற்பதொடுததொன் நதொவலதொசதிரியர் எனும் மதொர்க்ஸதின் மதொயதொ யதொததொர்த்தம், 
இரைத்தமும் சரதயுமதொன வரைலதொற்ரறக் கலங்கடித்துவவிடுகதிறது என தமய்யதொகளவ 
அக்கரறப்படும் கனகரைத்னதொ, கதொட்பதொதர் படத்ததில் வன்முரறரய வழதிபடுவது தததொடர்பதொன 
அறவவியல் ளகள்வவிரயயும் எடுத்துக் தகதொள்கதிறதொர். மதொர்ட்டின் ஸ்ளகதொர்ஸதிஸதின் ளபட் ரகஸ்
படத்ததில் கனகரைத்னதொ கவரலப்படும் அறவவியல் சமநதிரல கரலளநர்த்ததியுடன் 
ரகயதொளப்படுவது இங்கு ஞைதொபகம் வருகதிறது. சதினனிமதொவவின் தனனித்துவம், கதொல- இட - 
தவளனியவின் கரலயதொக அது உணரைப்படுதல், படத்தததொகுப்பவில் படம் உருவதொவது ளபதொன்றன 
பற்றதிய நுட்பமதொன அவததொனங்கரள, புளடதொவ்கதின், ஐஸன்ஸ்டீன் ளபதொன்றவர்கரள 
முன்ரவத்து கனகரைத்னதொ தசதொல்லதிச் தசல்கதிறதொர். உன்னதக் கரலக்கும்  தவகுஜனக் 
கரலக்குமதொன இரடதவளனிரயக் கடந்து தசல்லும் ஊடகமதொக சதினனிமதொரைரவப் பதொர்க்கும் 
ளரைமதொன்ட் வவில்லதியம்ஸதின் பவிறதிதததொரு கட்டுரரையும் முக்கதியமதொன கட்டுரரையதொகும். 

கனகரைத்னதொவவின் முக்கதியத்துவம் என்பது இன்ரறய சூழலதில் அவரைது பல்துரறசதொர் 
இரணவுப் பதொர்ரவயதொகும். அதமரிக்க வரகயவிலதொன கல்வவிப் பரைவலதொக்கத்ரத அடுத்தும், 
ளபதொர்டு கம்¦னனியவில் கன்ளவயர் தபல்ட் உற்பத்ததி முரறரமரய அடுத்தும் 
துரறகளனில் சதிறப்புத் ளதர்ச்சதி வலதியுறத்தப்பட்டு, பல்ளவற அறதிவுத்தரறகளுக்கதிரடயவிலதொன
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இரணப்புக்  கண்ணவிகள் முற்றதிலும் அறக்கப்பட்டுவவிட்ட.து. சுரைண்டலதின் நுட்பங்கரளயும், 
ஒடுக்கமுரறயவின் நுண் அரைசதியரலயும் அறதிவதனனின்றம் இந்த அறதிதல் முரற இன்ரறய 
மனனிதரனத் தடுத்தவவிட்டது. இதனதொல் ததொன், தன்ரனச் சுற்றதிய சகமனனிதனனிலதிருந்தும், 
சூழலதிருந்தும் மனனிதன் முழுக்கவும் அன்னனியமதொகதிக் தகதொண்டு வருகதிறதொன். 
அததிகமதொனவர்கள் தபதொருளனியல் சுபவிட்சத்ததில் வதொழுவததொகச் தசதொல்லப்படும்  
அதமரிக்கதொவவில்,  சுயஅன்னனியமதொதல் மற்றம் சமூக அன்னனியமதொதல் அததிகரித்து வருவததொக
உளவவியலதொளர்கள் ததரிவவிக்கதிறதொர்கள். இச்சுசூழலதில், வதொழும் உலகு பற்றதியதும் பல்துரற 
அறதிவுத்துரறகள் பற்றதியதுமதொன இரணப்புக் கண்ணவிகரளக் கண்டரடவதன்மூலளம, ஒரு 
மனனிதன் தனது ளதர்வுமதிக்க தசயரல ளமறதகதொள்ளமுடியும்.  அவ்வரகயவில் இன்ற எந்தத் 
துரற வளர்ச்சதியதொயவினும், பல்துரறயவின் வளர்ச்சதிகரளயும் உறவுகரளயும் அறதிந்து 
தகதொள்வரதக் ளகதொரி நதிற்கதிறது. அவ்வரகயவில் கனகரைத்னதொவவின் எழுத்துக்களனின் வவிமர்சன 
அணுகுமுரற, இவ்வதொறதொன பல்துரறசதொர் வவிமர்சன அணுகுமுரறயதொக இருப்பது 
சந்ளததொஷமதொனததொகும்.. இவரைது எழுத்து இன்ரறய தமதிழ்ச சூழலதில் தபறம் முக்கதியத்துவம் 
இதன் பதொற்பட்டளத என்பரதச் தசதொல்ல ளவண்டியவிருக்கதிறது.

நன்றதி: 'பததிவுகள்' தபப்ருவரி 2003 இதழ் 38
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23. சங்ககதொல இலக்கதியங்களளில் அறதிவவியல் சதொர்ந்த பததிவுகள  - நுணைதொவவிலூர் கதொ. 
வவிசயரைத்ததினைம் (இலண்டன்)-

சங்க இலக்கதியங்களனில் மதிகுந்த அறதிவவியல் சதொர்ந்த பததிவுகள் தசறதிந்துள்ளன. அவற்ரற 
நதொம் அறதிவவியற் கண்ளணதொடு பதொர்ப்பததில்ரல. நம்மவர்கள்; இலக்கதியப் பதொர்ரவளயதொடு நதின்ற
வவிடுகதின்றனர். இலக்கதியங்களனில் உள்ள அறதிவவியல்ததொன் வவிஞ்ஞைதொனனிகளனின் 
ஆய்வுக்கும் உறதுரணயதொகதின்றன. இன்ரறய மக்கள், தம் வதொழ்வவியல் ளமம்படவும், வளம்
தபறவும், நலமுறவும், வசததிகள் எய்தவும், உதவக் கூடியது அறதிவவியலதொகும். வவிஞ்ஞைதொனம், 
நுணங்கதியல், இயல்நூல், புவவியவியல், இயற்பவியல், ளவததியவியல், வதொனனியல், 
உயவிரியல், பயவிரியல், மண்ணவியல் முதலதொன பலதுரறகரள உள்ளடக்கதியதுததொன் 
அறதிவவியல். இவ்வதொறதொன அறதிவவியல் உருவதொக, வளரை, மலரை உலகதின் பல வவிஞ்ஞைதொனனிகள் 
ஈடுபட்டுக் தகதொண்டிருக்கதின்றனர். இனனி, தமதிழர்களனின் தததொன்ரம வதொய்ந்த வதொனனியல் 
அறதிவு பற்றதிய தசய்ததிகரளச் சங்க இலக்கதியத்ததிற் கதொண்ளபதொம்.

(1)      தததொல்கதொப்பவியம்
இரடச்சங்க கதொலத்ததில் எழுந்த தததொல்கதொப்பவியம் என்ற தமதிழதின் முதல் இலக்கண, 
இலக்கதிய நூரலத் தததொல்கதொப்பவியர் (கதி.மு.711) என்ற முதுதபரும் புலவர் யதொத்துத் தந்தனர். 
தததொல்கதொப்பவியர் உலகதிலுள்ள உயவிர்களனின் வளர்ச்சதி பற்றதி ஆரைதொய்ந்து, உயவிர்களனின் 
பதொகுபதொட்ரட ஓரைறதிவவிலதிருந்து ஆறறதிவுவரரை வரகப்படுத்ததி ஒரு சதிறந்த வவிஞ்ஞைதொனனிரய 
வவிஞ்சும் முரறயவில் நதிரைல்படுத்ததி மரைபவியலதில் கூறதியுள்ள பதொங்கதிரனயும் கதொண்கதின்ளறதொம். 
மரைபவியல் என்பது பண்டுதததொட்டு வழதிவழதியதொக வரும் முரறரம, 
பழக்கவழக்கங்கள் பற்றதிக் கூறவததொகும். இன்னும், உலகதிலுள்ள எல்லதொ 
உயவிரினங்கரளயும் ஆற வரககளனில் அடக்கதிய சகீர் தபருரமக்குரியது.
'ஒன்றறதி வதுளவ உற்றறதி வதுளவ
இரைண்டறதி வதுளவ அததனதொடு நதொளவ
மூன்றறதி வதுளவ அவற்தறதொடு மூக்ளக
நதொன்கறதி வதுளவ அவற்தறதொடு கண்ளண
ஐந்தறதி வதுளவ அவற்தறதொடு தசவவிளய
ஆறறதி வதுளவ அவற்தறதொடு மனளன
ளநரிததின் உணர்ந்ளததொர் தநறதிப்படுத் ததினளரை.' -  (தபதொருள். 571) ஓரைறதிவு உயவிர்களனிலதிருந்து 
ஆறறதிவு உயவிர்கள் வரரையதொன உயவிரினங்கரளயும் பவின்வருமதொற தருகதின்ளறன்.

1.            ஓரைறதிவு உயவிர்கள்   -  புல், மரைம், தகதொட்டி, ததொமரரை.

2.            ஈரைறதிவு உயவிர்கள்   -  நந்து முரைள், அலகு, தநதொள்ரள, கதிளனிஞ்சதில், ஏரைல்.
3.           மூவறதிவு உயவிர்கள்  -  சதிதல், எறம்பு, அட்ரட.
4.           நதொலறதிவு உயவிர்கள்  -  நண்டு, தும்பவி, ஞைஞிமதிற, சுரும்பு.
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5.           ஐயறதிவு உயவிர்கள்  -  நதொற்கதொல் வவிலங்குகள், பறரவகள், பதொம்பு, மமீன்,      
முதரல, ஆரம.
6.          ஆறறதிவு உயவிர்கள்  -  மக்கள், ளதவர், அசுரைர்;, இயக்கர்.

தததொல்கதொப்பவியர் கருத்ரத அடிதயதொட்டி, இந்ததியத் ததொவரை வவீஞ்ஞைதொனனி ளமரத ளஜ. சதி. ளபதொஸ் 
(கதி.பவி. 30-11-1858 – 23-11-1937) அவர்கள் ததொவரைங்களுக்கு வளர்ச்சதி, உயவிர், உணர்ச்சதி, அறதிவு 
என்பன உள்ளனதவன்பரத நதிரூபவித்துக் கதொட்டிப் பரிசும், 
பதொரைதொட்டும் தபற்றக்தகதொண்டதொர்.

'ஐம்தபரும் பூதங்களதொன நதிலமும், தநருப்பும், நவீரும், கதொற்றம், வவிண்ணும் கலந்ததததொரு 
மயக்கமதொன நதிரலயவில் இந்த உலகம் உண்டதொயவிற்ற. இரவகள் யதொவும் ஓர் எல்ரலக்குள் 
அரமந்து இயங்கதிக் தகதொண்டிருந்த நதிரலயவில் உயவிர்கள் ளததொன்றதின.' என்ற 
உண்ரமரயத் தததொல்கதொப்பவியர் இற்ரறக்கு இரைண்டதொயவிரைத்து எழுநூற (2,700) ஆண்டுகளுக்கு
முன்,  

'நதிலம் தவீ  நவீர்வளனி வவிசும்ளபதொ ரடந்தும்
கலந்த மயக்கம் உலகம் ஆதலதின்
இருததிரண ரயம்பதொல் இயதனறதி வழதொரமத்
ததிரிவவில் தசதொல்தலதொடு தழதொஅல் ளவண்டும்.'   -  (தபதொருள். 635)

என்ற பதொடல் வரிகளனில் சூத்ததிரைம் அரமத்துச் தசன்றதொர் என்பது தபருரமக்கும், 
ளபதொற்றற்கும் உரியததொகும்.  உலகு, நதிலம,; தவீ, கதொற்ற, நவீர், ஆகதொயம் ஆகதிய ஐம்தபரும் 
பூதங்கலந்த மயக்க மதொதலதொன், ளமற்கூறப்பட்ட தபதொருள்கரளத் ததிரணயும் பதொலும் 
வழுவுதலதில்லதொமல், ததிரிவுபடதொத தசதொல்ளலதொளட தழுவுதல் ளவண்டும் என்கதிறதொர் 
தததொல்கதொப்பவியர்.

(2)      புறநதொனூற
1.    கரடச்சங்க கதொலத்ததில் எழுந்த தமதிழ் இலக்கதியங்களனில் உள்ள அறதிவவியல் 
சதிந்தரனகள் ளபதொற்றற்பதொலது. அததில், எட்டுத்தததொரக நூல்களனில் ஒன்றதொன புறநதொனூற்றதில் 
வவிண்ணவியல் வவிஞ்ஞைதொனம் ளபசப்படும் வவிந்ரதரயக் கதொணலதொம்.

'தசஞ்ஞைதொ யவிற்றச் தசலவும்
அஞ்ஞைதொ யவிற்றப் பரிப்பும்,
பரிப்புச் சூழ்ந்த மண் டிலமும்,
வளனி ததிரிதரு ததிரசயும்,
வறதிது நதிரலஇய கதொயமும், என்றதிரவ
தசன்றளந்து அறதிந்ததொர் ளபதொல, என்றம்
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இரனத்து என்ளபதொரும் உளளரை, .. ..' (புறம். 30 1-7)
-உரறயூர் முதுகண்ணன் சதொத்தனதொர்-
(தசலவும் - வவீததியும்.  கதொயம் - ஆகதொயம்.)

'தசஞ்ஞைதொயவிற்றதின் வவீததியும், அஞ்ஞைதொயவிற்றதின் இயக்கமும், இயக்கத்ததொல் சூழப்படும் 
மண்டிலமும், கதொற்றச் தசல்லும் ததிரசயும், ஆததொரைமதின்றதி நதிற்கும் வதொனமும், 
என்றதிவற்ரறத் ததொளம அவ்வவிடஞ் தசன்ற அளந்து அறதிந்தவரரைப் ளபதொல, அரவ 
இப்படிப்பட்டரவ என உரரைக்கும் அறதிவுரடளயதொரும் உளர்' என்ற வவிண்ணவியல் 
வவிஞ்ஞைதொனம் ளபசப்படுகதிறது.

2.    ஐம்தபரும் பூதங்களதொன நதிலரனயும், வதொரனயும், கதொற்ரறயும், தநருப்ரபயும், 
நவீரரையும் உலகம் தகதொண்டுள்ளது என்ற புறநதொனூற்ற நூலதில் முரைஞ்சதியூர் முடிநதொகரைதொயர் 
என்ற புலவர் சங்கப் பதொடல் சரமத்துள்ளதொர்.

'மண்  ததிணவிந்த நதிலனும்,
நதிலம் ஏந்ததிய வவிசும்பும்,
வவிசும்பு ரதவரு வளனியும்,
வளனித் தரலஇய தவீயும்,
தவீ முரைணவிய நவீரும் என்றதொங்கு
ஐம்தபரும் பூதத்து இயற்ரக ..'  -  (புறம். 02 1-6)

இததில், மண் தசறதிந்த நதிலமும், நதிலத்ததிலதிருந்து ஆகதொயமும், ஆகதொயத்ததிலதிருந்து கதொற்றம், 
கதொற்றதிலதிருந்து தநருப்பும், தநருப்பவிலதிருந்து நவீரும் உண்டதொயவின என்ற அறதிவவியல் 
ளபசப்படுவரதயும் கதொண்கதின்ளறதொம். இளத பதொங்கதொன பதொடரலத் தததொல்கதொப்பவியம் - 
தபதொருள். 635 என்ற பதொடலதிலும் ளமற் கதொட்டிய பகுததியவிற் கண்டு மகதிழ்ந்ளததொம்.

3.    பண்ரடத் தமதிழர்கள் நதொள், ளகதொள், நட்சத்ததிரைங்கள், ததிரசகள் ஆகதியவற்ரற நன்கு 
அறதிந்ததிருந்தனர்.       

'ஆடு இயல் அழல் குட்டத்து
ஆர் இருள் அரரை இரைவவில்
முடப்பரனயத்து ளவர்முதலதொக்
கரடக் குளத்துக் கயம்கதொயப்,
பங்குனனி உயர் அழுவத்துத்,
தரல நதொள்மமீன் நதிரலததிரிய,
நதிரல நதொள்மமீன் அதன்எததிர் ஏர்தரைத்,
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தததொல் நதொள்மமீன் துரறயடியப்,
பதொசதிச் தசல்லதொது, ஊசதித் துன்னதொது,
அளர்க்கத்ததிரண வவிளக்கதொக, .. ..'  -(புறம்.    229 1-10)                                  
-கூடலூர் கதிழதொர்-

1. ஆடு     - ளமடரைதொசதி.
2. அழல் குட்டத்து - கதொர்த்ததிரக நதொளனில் முதற் கதொல்.
3. முடப்பரனயத்து - முடப்பரன ளபதொன்ற அனுட நதொள்.
4. உயர் அழுவத்து - முதற் பததிரனந்ததின் கண்.
5. தரல நதொண்மமீன்  - உச்சமதொகதிய உத்தரைம்.
6. நதிரல நதொண்மமீன் - அதற்கு எட்டதொம் மமீனதொகதிய மூலம்.
7. தததொன்னதொண்மமீன் - மதிருகசகீடமதொகதிய நதொண் மமீன்.
8. பதொசதி         - ககீழ்த்ததிரச.
9. ஊசதி         - வடததிரச.
10. அளக்கர்த் ததிரண - கடலதொற் சூழுப்பட்ட பூமதி.

4.   கடலதொழமும், நதிலப்பரைப்பும், கதொற்றதியங்கு ததிரசயும், வவிரிந்த வதொனமும், 
தசஞ்ஞைதொயவிற்றதின்     தவம்ரமயும் ஆகதிய வவிண்ணவியல் ளபசப்படுவரதயும் புறநதொனூற்றதில்
கதொண்கதின்ளறதொம்.

'இரு முந்நவீர்க் குட்டமும்,
வவியன் ஞைதொலத்து அகலமும்,
வளனி வழங்து ததிரசயும்,
வறதிதுநதிரலஇய கதொயமும், .. ..
தசஞ் ஞைதொயவிற்றத் ததறல் .. ..' – (புறம் 20 1-4,8) -குறங்ளகதொழதியூர் கதிழதொர்-

5.    ளசதொழன் நலங்கதிள்ளனி ஆட்சதியவில், வதொனனின்கண் தசலுத்துபவன் இல்லதொது ததொளன 
இயங்கும் வதொனவூர்ததியவில் அன்ற தசன்றனர் என்ற உரறயூர் முதுகண்ணன் சதொத்தனதொர் 
என்ற புலவர் பதொடல் யதொத்ததொர்  என்பரதயும் புறநதொனூற்றதில் இருந்து 
அறதிகதின்ளறதொம்.

'.. ..  ..    ..   ..   ..  வவிசும்பவின்
வலவன் ஏவதொ வதொன ஊர்ததி
எய்துப, என்ப,   ..  .. ..'    - (புறம். 27 7-9)

ளசதொழன் குளமுற்றத்துத் துஞ்சதிய கதிள்ளனிவளவன் ஆட்சதியவில், தூங்கு எயவில், இமயத்ததிளல 
தபதொறதித்த வவிற்தபதொறதி ஆகதிய எந்ததிரைங்கரள மதொளறதொக்கத்து நப்பசரலயதொர் எனும் புலவர் 
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பதொடலதில் அரமத்துப் பதொடியுள்ளதொர். அன்ரறய மக்கள் வவிஞ்ஞைதொனத்துடன் 
வதொழ்ந்தனர் என்பதும் ததளனிவதொகதின்றது.

'..  ..   தூங்தகயவில் எறதிந்தநதின் ஊங்களணதொர் நதிரனப்பவின்,

.. .. இமயம் சூட்டிய ஏம வவிற்தபதொறதி, ..  ..' – (புறம். 39 6,15)

6.    'ஞைதொயவிற ளபதொன்ற தகதொரடயும், ததிங்கள் ளபதொன்ற அருளும், மரழ ளபதொன்ற 
தகதொரடயும்  உரடயவனதொக நவீ வவிளங்குக!' என்ற மதுரரை மருதன் இளநதொகனதொர் என்ற 
புலவர் பதொண்டியன் இலவந்ததிரகப் பள்ளனித் துஞ்சதிய நன்மதொறன்  என்ற மன்னரனச் 
சூரியன், சந்ததிரைன், மரழ ளபதொன்றவற்றடன் ஒப்பவிட்டு வதொழ்த்துகதிறதொர்.

'.. .. ஞைதொயவிற் றன்ன தவந்ததிறல் ஆண்ரமயும்,
ததிங்கள் அன்ன தண்தபருஞ் சதொயலும்,
வதொனத்து அன்ன வண்ரமயும், மூன்றம்,
உரடரய ஆகதி,  இல்ளலதொர் ரகயற,
நவீ நவீடு வதொழதிய தநடுந்தரக, .. ..' – (புறம். 55 15-19)

(3)  அகநதொனூற
எட்டுத்தததொரக நூல்களனில் ஒன்றதொன அகநதொனூற என்னும் நூலதில் அறதிவவியல் கூறம் 
பதொங்கதிரனயும் கதொண்ளபதொம். மரழயதொனது தபய்யும் இடத்ரத வவிட்டுச் தசன்ற 
ஆகதொயத்ததிளல, சதிற முயலதொகதிய மறவதொனது தன் மதொர்பகத்ளத வவிளங்கச் சந்ததிரைன் 
நதிரறந்தவனதொகதி, உளரைதொகதிணவி தன்னுடன் ளசரும் இருள் அகன்ற நடு இரைவவில், அததொவது 
ததிருக்கதொர்த்ததிரகத் ததிருவவிழதொ நதொளனின் இரைவவில், வவீததிகளனிளல வவிளக்ளகற்றதி, மதொரலகரளத் 
தூக்கதி என்ற, வவிசும்பு, சந்ததிரைனனின் குறமுயல், அறமமீன் (உளரைதொகதிணவி), 
ததிருக்கதொர்த்ததிரகத் ததிருவவிழதொ நதொள் என்ற பதங்களுடன் நக்ககீரைர் பதொடரல முடிக்கதின்றதொர்.

'..  ..  மரழகதொல் நவீங்கதிய மதொக வவிசும்பவில்
குறமுயல் மறநதிறம் கதிளரை, மததி நதிரறந்து,
அறமமீன் ளசறம் அகல்இருள் நடு நதொள்,
மறகுவவிளக் குறத்து, மதொரல தூக்கதி ..' – (அகம். பதொடல். 141 6-9)

(4)   பததிற்றப்பத்து
எட்டுத்தததொரக நூல்களனில் ஒன்றதொனது பரிபதொடல் நூலதொகும். அததில் கூறப்படும்; 
வவிண்ணவியலும், மண்ணவியலும் பற்றதிய தசய்ததிகரளயும் கதொண்ளபதொம்.

1.    நதிலம், நவீர், கதொற்ற (வளனி), வதொனம் (வவிசும்பு) என்ற இயற்ரகப் ளபரைதொற்றல்கள், 
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வவிண்மமீன்கள் (நதொள்), கதிரைகங்கள் (ளகதொள்), சந்ததிரைன் (ததிங்கள்), சூரியன் (ஞைதொயவிற), தபருதநருப்பு
(கரன அழல்) ஆகதிய ஐந்ததின் அளப்பரிய ஆற்றல்கள் பற்றதிக் குமட்டூர்க் 
கண்ணணதொர் எனும் புலவர் பதொட்டிரசத்துள்ளதொர். அக்கதொல மக்கள் அறதிவவியல் பற்றதித் 
ததரிந்துள்ளனர் என்பது ததளனிவதொகதின்றது.

'நதிலம், நவீர், வளனி, வவிசும்பு, என்ற நதொன்கதின்
அளப்பு அரிரயளய,
நதொள், ளகதொள், ததிங்கள், ஞைதொயவிற, கரன அழல்
ஐந்து ஒருங்கு புணர்ந்த வவிளக்கத்து அரனரய, ..' – (பதொடல். 14 1-4)

2.    நவீர், நதிலம், தநருப்பு, கதொற்ற, ஆகதொயம் என்னும் ஐம்பூதங்களனின் ஆற்றரல            
அளந்தறதிந்ததொலும், என்றம், வதொனனில் கததிரைவன் சுடர்பரைப்ப, அதற்குச் சற்ளற வடக்கதொகச் 
சதொய்ந்துள்ள சதிறப்புமதிகு 
தவள்ளனிக்ளகதொள் என்னும் சுக்கதிரைன், பலன்தரும் மற்றக் ளகதொள்நதிரலகளும் தபதொருந்ததி நதின்ற 
மரழதபதொழதிய என்றம் பதொரலக் தகமௌதமனதொர் எனும் புலவர் வவிண்ணவியல் ளபசும் 
பதொங்கதிரனயும் பதொர்க்கதின்ளறதொம். தவள்ளனிக் கதிரைகம் ளநர் கதிழக்ளக ளததொன்றதொது சற்ற 
வடக்கதொகத் ளததொன்றதினதொல், நல்ல மரழ தபதொழதியும் என்ற வழக்ரக அன்ரறய மக்கள் 
அறதிந்து ரவத்ததிருந்தனர்.

'.. .. நவீர், நதிலம், தவீ, வளனி, வவிசும்ளபதொடு, ஐந்தும்
அளந்து கரட அறதியவினும், .. .. ..'  -  (பதொடல். 24 15-16)

' .. .. வயங்கு கததிர் வவிரிந்து வதொனகம் சுடர்வரை,
வறதிது வடக்கு இரறஞ்சதிய சகீர் சதொல் தவள்ளனி
பயம் தகழு தபதொழுளததொடு ஆநதியம் நதிற்ப, ..'  - (பதொடல். 24 23-25)

3.    'அரைளச! வவிரளநதிலம் தசழதித்து வவிரளச்சல் தபருகவும், பரக இன்றதி வதொழவும், 
உலகுக்குப் பருவமரழ தவறதொது, வளம் தகடதொததிருக்க உதவும் தவள்ளனிக்ளகதொள் மற்றக் 
ளகதொள்களுடன் தபதொருந்ததி நதிற்க, வதொனம் தபதொய்யதொது தபய்து உலரகக் கதொக்க, நதொன்கு 
ததிக்கதிலும் ஒன்ற ளபதொல மக்கள் வதொழ, ஆரணச் சக்கரைம் சகீரைதொகச் சுழல, உன் முன்ளனதொர் 
வழதிளய ஆட்சதி புரிவதொயதொக!' என்ற புலவர் கபவிலர் ளசரை மன்னனதொன தசல்வக் கடுங்ளகதொ 
வதொழதியதொதரனப் ளபதொற்றதிப் பதொட்டிரசத்ததொர்.

'.. .. நதிலம் பயம் தபதொழதிய, சுடர் சதினம் தணவிய,
பயம் தகழு தவள்ளனி ஆநதியம் நதிற்ப,
வவிசும்பு தமய் அகல,  தபயல் புரைவு எததிரை,
நதொல் ளவற நனந்தரல ஓரைதொங்கு நந்த,
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இலங்கு கததிர்த் ததிகதிரி நதின் முந்ததிசதிளனதொளரை.' – (பதொடல். 69 13-17)

(5)     பரிபதொடல்
எட்டுத்தததொரக நூல்களனில் ஒன்றதொனது பரிபதொடல் நூலதொகும். அததிற் கதொணப்படும் 
வவிண்ணவியற் தசய்ததிகரளயும் இனனிக் கண்டு களனிப்ளபதொம்.

1.    'நதிலவூழதி' எனப்படும் ஊழதிக்கதொலம் ளததொன்றதிய பவின்னரும் பலகதொலங்கள் அவ்வதொளற 
மதொற்றமதின்றதிக் கதிடந்தது. தநய்தல், குவரள, ஆம்பல், சங்கம், குற்றமற்ற கமலம், தவள்ளம்
என்ற தசதொல்லப்படும் ளபதரைண்களனின் அளவதொன கதொலங்கள் பலவும் 
அப்படிளய கழதிந்தன. தநய்தல், குவரள, ஆம்பல், சங்கம், கமலம், தவள்ளம் என்பன 
ளபதரைண்கள்; ளகதொடிக்கும் ளமற்பட்டரவ. இவ்வதொறதொன எண்களுடன் அக்கதொலத் தமதிழன் 
ஈடுபட்டிருந்ததொன்.

'..  .. உள்ளவீ டதொகதிய இருநதிலத் தூழதியும்,
தநய்தலும் குவரளயும் ஆம்பலும் சங்கமும்
ரமயவில் கமலமும் தவள்ளமும் நுதலதிய
தசய்குறதி ஈட்டம் கழதிப்பவிய வழதிமுரற ..'  - (பதொடல். 2 12-15)
-ககீரைந்ரதயதொர்-

2.    தநருப்பு, கதொற்ற, வதொன், நதிலம், நவீர் ஆகதிய ஐம்தபரும் பூதங்கள், ஞைதொயவிற, ததிங்கள் 
இரவ இரைண்டும் ஒளனிதரும் தபருஞ்சுடர்கள், அறம் தபதொருள் இன்பம் என்னும் அறதநறதித் 
தரலவன் அறளவதொன், தசவ்வதொய், பதன், வவியதொழன், தவள்ளனி, சனனி என்பவர் 
ஐந்து ளகதொள்களுக்கு உரிளயதொர், ததிததியவின் பவிள்ரளகள் அசுரைர் என்ளபதொர், வவிததியவின் மக்கள் 
ஆததித்தர் பன்னனிருவர் என்ற கூறதிக் கடுவன் இளதவயவினனதொர் பதொத்தததொடுத்தரதயம் 
கதொண்கதின்ளறதொம்.

' .. ..  தவீவளனி வவிசும்பு நதிலன் நவீர் ஐந்தும்,
ஞைதொயவிறம், ததிங்களும், அறனும், ஐவரும்,
ததிததியவின் சதிறதொரும், வவிததியவின் மக்களும், .. ..'  - (பதொடல். 3 4-6)

3.    முற்பட உரரைத்த ஐம்புலன்களுள், இரசரம எனப்படும் முதலதொன ஓரசயதொல் 
அறதியப்படும் வதொனமும் நவீளய! ஓரசயும் ஊறமதொகதிய இரைண்டதொனும் அறதியப்படும் கதொற்றம் 
நவீளய!  ஓரச ஊற ஒளனியதொகதிய மூன்றதொனும் உணரைப்படும் தவீயும் நவீளய! ஓரச 
ஊற ஒளனி சுரவ என்னும் நதொன்கதொனும் உணரைப்படும் நவீரும் நவீளய! ஓரச ஊற ஒளனி சுரவ 
நதொற்றதமன்னும் ஐந்ததொனும் முற்ற உணரைப்படும் நதிலனும் நவீளய! என்ற ததிருமதொரலப் 
ளபதொற்றதிப் பதொட்டுத் தததொடுத்தவர் நல்தலழுததியதொர் என்ற புலவரைதொவதொர்.
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'.. .. முந்ததியதொம் கூறதிய ஐந்த னுள்ளும்
ஓன்றனனிற் ளபதொற்றதிய வவிசும்பும் நவீளய!
இரைண்டி னுணரும் வளனியும் நவீளய!
மூன்றதி னுணரும் தவீயும் நவீளய!
நதொன்கதி னுணரும் நவீரும் நவீளய!
ஐந்துடன் முற்றதிய நதிலனும் நவீளய! ..'  -  பதொடல். 13 17-22)

(6)   தத்துவ ஞைதொனைளிகள.

நதொம் வதொழும் பூமதி ளகதொளமதொ? தட்ரடயதொ? ஏன்ற வவினதொவுக்கு வவிரட கதொணதொது 
தநடுங்கதொலமதொக வதொழ்ந்து வந்ளததொம். பூமதி ளகதொளம்ததொன் என்ற பவின்வரும் மூன்ற தத்துவ 
ஞைதொனனிகளனின் கூற்ரறயும் கதொண்ளபதொம்.

1.    கதிளரைக்க நதொட்டுத் தத்துவ ஞைதொனனியதொன ரபததகதொறஸ் (Pythagoras – கதி.மு. 570 – 490)  
என்பவர் கதி.மு. 500 ஆம் ஆண்டுகளனில் இப் பூமதியதொனது தட்ரடயவில்ரல என்றம் அது ஒரு 
ளகதொளம்ததொன் என்றம் ஓர் உத்ளதசக் கணவிப்ரபத் 
ததரிவவித்ததிருந்ததொர்.

2.    ளமலும், இன்தனதொரு கதிளரைக்க நதொட்டுத் தத்துவ ஞைதொனனியதொன அறதிஸ்ளரைதொட்டில் (Aristotle 
கதி.மு. 384 - 322) என்பவர் ரபததகதொறஸதின் கூற்றதொன பூமதி ஒரு ளகதொளம்ததொன் என்பரத 
கதி.மு. 330 ஆம் ஆண்டுகளனில் ளமலும் உறததிப்படுத்ததினதொர்.

3.    இத்ததொலதி நதொட்டின் கடல்வழதி வல்லுனரைதொன கதிறதிஸ்ளததொபர் தகதொலம்பஸ் (Christopher  
Columbus  – கதி.பவி. 31.10.1451 - 20.05.1506) என்பவர் உலகத்ரதச் சுற்றதிக் கடல்வழதிப் பவிரையதொணம் 
தசய்து பூமதியதொனது ளகதொளம்ததொன் என்ற நதிரூபவித்துக் 
கதொட்டிச் தசன்றதொர்.

நதிரறவதொக.
இதுகதொறம், தததொல்கதொப்பவியம், புறநதொனூற, அகநதொனூற, பததிற்றப்பத்து, பரிபதொடல் ஆகதிய 
சங்ககதொல இலக்கதியங்களனில் அறதிவவியல் சதொர்ந்த பததிவுகரள ளமற்கதொட்டிய பகுததிகளனிற் கண்டு
மகதிழ்ந்ளததொம். இவற்றதில் கதொலத்ததொல் மூத்த நூலதொன தததொல்கதொப்பவியத்ரத 
முதுதபரும் புலவரைதொன தததொல்கதொப்பவியர் யதொத்துத் தந்தனர். அததில், அவர் உலகதின் எல்லதொ 
உயவிரினங்கரளயும் ஆரைதொய்ந்து அவற்ரற ஆற வரகயதொக வகுத்தும், ஐம்தபரும் 
பூதங்களதொன நதிலம், தநருப்பு, நவீர், கதொற்ற, வவிண் ஆகதியரவ கலந்த ஒரு மயக்கமதொன 
நதிரலயவில் இந்த உலகம் உண்டதொயவிற்ற என்றம், ததொம் யதொத்த இலக்கதிய நூலதொன 
தததொல்கதொப்பவியத்ததில் அறதிவவியல் தசய்ததிகரளக் கூறதிச் தசன்றள்ளதொர்.
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தததொல்கதொப்பவியத்ரத அடுத்துப் புறநதொனூற, அகநதொனூற, பததிற்றப்பத்து, பரிபதொடல் ஆகதிய 
நூல்களனில் கூறப்பட்டுள்ள அறதிவவியற் தசய்ததிகளனின் சுருக்கத்ரதயும் கதொண்ளபதொம். 
ஞைதொயவிற்றதின் பதொரத, அதன் இயக்கம், இயக்கத்ததொல் சூழப்படும் மண்டிலம், கதொற்றதின் 
ததிரச, ஆததொரைமதின்றதி நதிற்கும் வதொனம், மண் தசறதிந்த நதிலமும், நதிலத்ததிலதிருந்து ஆகதொயமும், 
ஆகதொயத்ததிலதிருந்து கதொற்றம், கதொற்றதிலதிருந்து தநருப்பும், தநருப்பவிலதிருந்து நவீரும் எழுந்த 
வரைலதொற்ரறப் புறநதொனூற்றதிலும், வவிசும்பு, சந்ததிரைனனின் குறமுயல், உளரைதொகதிணவி, 
ததிருக்கதொர்த்ததிரக நதொள் ஆகதியவற்ரற அகநதொனூற்றதிலும், நவீர், நதிலம், தநருப்பு, கதொற்ற, 
ஆகதொயம் ஆகதிய ஐம்பூதங்களனின் ஆற்றல், தவள்ளனிக் கதிரைகம் வடக்ளக ளததொன்றதில் நல்ல 
மரழ தபதொழதியும் என்பரதப் பததிற்றப்பத்ததிலும், தநய்தல், குவரள, ஆம்பல், சங்கம், 
கமலம், தவள்ளம் ஆகதிய ளகதொடிக்கு ளமற்பட்ட ளபதரைண்கள், வதொனமும் நவீளய! கதொற்றம் 
நவீளய! தவீயும் நவீளய! நவீரும் நவீளய! நதிலனும் நவீளய! என்ற ததிருமதொரலப் ளபதொற்றல் 
ஆகதியவற்ரறப் பரிபதொடலதிலும் வவிரிவதொகக் கூறப்பட்ட அறதிவவியற் தசய்ததிகளதொம்.

கதிளரைக்க நதொட்டுத் தத்துவ ஞைதொனனிகளதொன ரபததகதொறஸ், அறதிஸ்ளரைதொட்டில், ஆகதிய இருவரும், 
இத்ததொலதி நதொட்டின் கடல்வழதி வல்லுனரைதொன கதிறதிஸ்ளததொபர் தகதொலம்பஸ் என்பவருடன் 
ளசர்ந்து மூவருமதொக இப்பூமதியதொனது தட்ரடயவில்ரல என்றம், அது ஒரு ளகதொளம் என்றம் 
கண்டுபவிடிக்க உதவவினர்.

முதன் முதலதொக அறதிவவியற் தசய்ததிகரளத் தததொல்கதொப்பவியத்ததிற் பததிவு தசய்து தடம் பததித்து 
மற்ரறயவர்கரளயும் ஆற்றப்படுத்ததிய மதொதபரும் புலவரைதொன தததொல்கதொப்பவியரரை நதொம் 
என்றம் மறப்பதற்கதில்ரல. நதொம் அரனவரும் அவரரை என்றம் ளபதொற்றதித் துததித்து 
வதொழ்த்துளவதொமதொக!.

wijey@talktalk.net
பததிவுகள், தபப்ருவரி 20, 2017
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24. தததொல்கதொப்பவியர் கதொட்டும் ஐந்ததிரணைகளளின் அரமப்பும் அவற்றதின் எழதிலும்  - 
-நுணைதொவவிலூர் கதொ. வவிசயரைத்ததினைம் (இலண்டன்)-

பண்ரடத் தமதிழ் ஆன்ளறதொரும், சதொன்ளறதொரும் தம்வதொழ்வவியரல அகம், புறம் என 
இருவரகப் படுத்ததி ஆய்வு ளமற்தகதொண்டனர். அகம் என்ற அகவதொழ்வவில் எழும் கதொதலன்பு, 
அன்பவின் எழுச்சதி, தநறதிளயதொடு ளசர்ந்த வதொழ்வவின் தரகரம ஆகதியரவ இப்பகுததியவிற் 
ளபசப்படுவரதக் கதொணலதொம். புறம் என்ற புறவதொழ்வவில் ளமற்தகதொள்ளளவண்டிய முரறகள், 
ஆண்ரம சதொர்ந்த பணவிகள், ளபதொரியல் மரைபு, ரகக்தகதொள்ள ளவண்டிய அறதநறதிகள் 
ஆகதியரவ இப்புறத்ததிற் கூறப்படுவரதக் கதொண்கதின்ளறதொம். அகம் என்ற பகுததிரய 
ஒருதரலக் கதொமம் என்றம், அன்புரடக் கதொமம் என்றம், தபதொருந்ததொக் கதொமம் என்றம் 
மூன்ற பகுததிகளதொகக் கதொட்டுவர். இன்னும் இவற்ரற முரறளய ரகக்கதிரள என்றம், 
அன்பவின் ஐந்ததிரண என்றம், தபருந்ததிரண என்றம் தததொல்கதொப்பவியர்  (கதி.மு.711) ஏழு 
(07) ததிரணகரள எடுத்துக் கதொட்டுவர்.

'ரகக்கதிரள முதலதொப் தபருந்ததிரண இறவதொய்
முற்படக் கதிளந்த எழுததிரண என்ப.'  - (தபதொருள். 01)

ளமற்கூறப்பட்ட ஏழு ததிரணகளுள், நடுதவன்ற கூறப்பட்ட பதொரலத்ததிரண ஒழதியக், 
ரகக்கதிரள தபருந்ததிரணக்கு நடுவதொகதி நதின்ற ஐந்ததிரணகளும், கடல்சூழ்ந்த உலகம் 
பகுக்கப் பட்டிருக்கும் இயல்பதொகும்.

'அவற்றள்,
நடுவண் ஐந்ததிரண நடுவணது ஒழதியப்
படுததிரரை ரவயம் பதொத்ததிய பண்ளப.' -  (தபதொருள். 02)

ளமற்கதொட்டிய 'நடுவண் ஐந்ததிரண' – குறதிஞ்சதி, முல்ரல, பதொரல, மருதம், தநய்தல் 
என்பனவதொம்.

தபரிளயதொரின் தசய்யுரள ஆரைதொய்ந்ததொல், முதற்தபதொருள் எனவும், கருப்தபதொருள் எனவும், 
உரிப்தபதொருள் எனவும் கூறப்பட்ட மூன்ற தபதொருள்களுளம கதொணப்தபறம் என்ற 
தததொல்கதொப்பவியர் சூத்ததிரைம் கூறம்.

'முதல்கரு உரிப்தபதொருள் என்ற மூன்ளற
நுவலுங் கதொரல முரறசதிறந் தனளவ
பதொடலுட் பயவின்றரவ நதொடுங் கதொரல.' – (தபதொருள். 03) முதற்தபதொருள் என்பது, நதிலமும், 
தபதொழுதும் என்னும் இவற்றதிரனதயதொட்டி அரமயும் ஒழுக்கங்களதொகும். 'நதிலம்' என்பது 
குறதிஞ்சதியும், முல்ரலயும், பதொரலயும், மருதமும், தநய்தலும் ஆகதிய ஐந்ததொம். 
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தபதொழுது என்பது, அந்த ஐவரக நதிலத்ரதயும் சதொர்ந்துள்ளளதொரின் கதொமவுணர்வவிரனக் 
கதிளர்ந்து எழச்தசய்யும் தபரும்தபதொழுதும், சதிறதபதொழுதும் ஆகதிய இரைண்டுமதொம். இரதத் 
தததொல்கதொப்பவியர் கூறம் ஒரு சூத்ததிரைத்ததில் கதொண்ளபதொம்.

'முததலனப் படுவது நதிலம்தபதொழு ததிரைண்டின்
இயல்தபன தமதொழதிப இயல்புணர்ந் ளததொளரை.'  - (தபதொருள். 04)

கருப்தபதொருள் என்பது, அவ்வத் ததிரணகட்கு உரியனவதொகவும், அவற்றதின்கண் 
உள்ளனவதொகவும் வவிளங்கும் ததய்வம், உயர்ந்ளததொர், ததொழ்ந்ளததொர், புள், வவிலங்கு, ஊர், நவீர், பூ,
மரைம், உணவு, பரற, யதொழ், பண், தததொழதில் ஆகதிய  பததினதொன்கும் (14) எனக் கதொட்டுவர் 
தததொல்கதொப்பவியர்.

'ததய்வம் உணதொளவ மதொமரைம் புட்பரற
தசய்ததி யதொழதின் பகுததிதயதொடு
அவ்வரக பவிறவும் கருதவன தமதொழதிப.'  - (தபதொருள். 20)

உரிப்தபதொருள் என்பன, உள்ளத்ளத மனவுணர்ச்சதியவின் உந்துதலதொல் எழும் புணர்தல், 
இருத்தல், பவிரிதல், ஊடல், இரைங்கல் ஆகதியவற்ரறத் தததொல்கதொப்பவியர் எடுத்துக் கதொட்டுவர்.

'புணர்தல் பவிரிதல் இருத்தல் இரைங்கல்
ஊடல் அவற்றதின் நதிமதித்தம் என்றதிரவ
ளதருங் கதொரலத் ததிரணக்குரிப் தபதொருளள.' – (தபதொருள். 16)

இனனி, ஐந்ததிரணகளனின் அரமப்புகரளயும், அவற்றதின் சதிறப்பவியல்புகரளயும் தனனித்தனனிளய 
பவிரித்து ஆய்வதுததொன் இக்கட்டுரரையவின் ளநதொக்கதொகும்.

குறதிஞ்சதித்ததிரண:- இததில் மரலயும், மரலசதொர்ந்த இடமும,; இயற்ரகச் தசவ்வவியவிற் 
சதிறந்தனவதொய், இயற்ரக வளங்கள் நதிரறந்தனவதொய், இளம் பருவத்ததினர் உலதொவும்  
ததிரணயதொய்க் கதொட்சதி தரும். முருகளவளனின் கதொத்தரலக் தகதொண்ட உயர்ந்த மரலயதொகதிய 
இடதமனச் 'ளசளயதொன் ளமய ரமவரரை உலகமும்' (தததொல். தபதொருள். 05) என்ற 
தததொல்கதொப்பவியம் கூறம். குறதிஞ்சதியவில் புணர்தலும், புணர்தல் நதிமதித்தமும் நதிகழ்வனவதொம். 
தனனித்து ளவட்ரடளமற் தசல்லும் இரளஞைன், புனங்கதொத்துத் தனனித்ததிருக்கும் கன்னனி 
ஒருத்ததிரயக் கண்டு கதொதலுற்ற ஒன்றபடுவதொன். இதற்ளகற்ற நதிரலக்களனும், துணவிவும், 
அரமந்துள்ளது குறதிஞ்சதித் ததிரணயவிலதொகும்.

குறதிஞ்சதிக்கு உயர்ந்ளததொர்- தபதொருப்பன், தவற்பன், சதிலம்பன், குறத்ததி, குறவன், தகதொடிச்சதி, 
ளவம்பன், தகதொடிச்சதி;, ததொழ்ந்ளததொh;-; குறவர், கதொனவர், குறத்ததியர், ளவட்டுவர், இறவுளர், 
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குன்றவர், ளவட்டுவவித்ததியர், குன்றவவித்ததியர், புள்- கதிளனி, மயவில், வவிலங்கு- புலதி, கரைடி, 
யதொரன, சதிங்கம், ஊர்- சதிறகுடி, நவீர்- அருவவிநவீர், சுரன நவீர், பூ- ளவங்ரக, குறதிஞ்சதி, கதொந்தள், 
மரைம்- சந்தனம், ளதக்கு, அகதில், அளசதொகு, நதொகம், மூங்கதில், உணவு- மரலதநல், மூங்கதில் 
அரிசதி, ததிரன, பரற- தததொண்டகப்பரற, முருகதியம், யதொழ்- குறதிஞ்சதி யதொழ், பண்- குறதிஞ்சதிப் 
பண், தததொழதில்- தவறதியதொடல், மரலதநல் வவிரதத்தல், ததிரன கதொத்தல்,  ளதனழதித் 
ததடுத்தல், கதிழங்கு கதிண்டி எடுத்தல், அருவவிநவீர் சுரனநவீர் ஆடல் ஆகதியரவ குறதிஞ்சதியவின் 
கருப்தபதொருள்களதொம்.

குறதிஞ்சதித்ததிரணக்குப் தபரும்தபதொழுததொகக் கூததிரும் (ஐப்பசதி, கதொர்த்ததிரக மதொதங்கள்), 
முன்பனனிக் கதொலமும் (மதொர்கழதி, ரத மதொதங்கள்), சதிறதபதொழுததொக யதொமமும் (இரைவவின் 
நடுக்கூற) என்ற கூறவர் தததொல்கதொப்பவியர்.
'குறதிஞ்சதி,
கூததிர் யதொமம் என்மனதொர் புலவர். – (தபதொருள். 07)
பனனிதயததிர் பருவமும் உரித்ததன தமதொழதிப.' – (தபதொருள். 08)

முல்ரலத்ததிரண:- இத்ததிரணயவில் கதொடும், கதொடு சதொர்ந்த இடமும் அடங்கும். இந் நதிலத்து 
ஆயர்களனில,; ஆடவர் நதிரரைளமய்த்தரல ளமற்தகதொண்டு பகற்தபதொழுததல்லதொம் கதொட்டிடத்ளத 
தசன்றதிருத்தலும், மகளனிர் பதொற்பயரனக் தகதொண்டு வவிரலமதொறதி வருதலும் ளபதொன்ற 
ஒழுக்கத்ளததொடு ஒட்டி நதிற்பர். ஏற தழுவவி தவல்ளவதொனுக்ளக தம் மகரளத் தரும் மரைபும், 
அவரனளய வவிரும்பவி ஏற்கும் கன்னனியர் மனமும் இத்ததிரணயவின் சதிறப்பதொன 
அம்சங்களதொகும். இதனதொல், இத்ததிரணயவில் இருத்தலும், இருத்தல் நதிமதித்தமும் 
இங்குள்ளளதொர் மத்ததியவில் குடிதகதொண்டுள்ளன. ததிருமதொல் அல்லது தநடுமதொல் கதொத்தரலக் 
தகதொண்ட கதொடதொகதிய இடதமன இத்ததிரணரய 'மதொளயதொன் ளமய கதொடுரற உலகமும்' 
(தபதொருள். 05) என்ற தததொல்கதொப்பவியர் கூறவர்.

முல்ரலக்கு உயர்ந்ளததொர்:- குறம்தபதொரறநதொடன், அண்ணல், ளததொன்றல் மரனவவி, கதிழத்ததி, 
ததொழ்ந்ளததொர்:- இரடயர், இரடச்சதியர், ஆயர், ஆய்ச்சதியர், ளகதொவலர், தபதொதுவர், தபதொதுவவியர், 
ளகதொவவித்ததியர், புள்:- சதிவல், கதொட்டுக்ளகதொழதி, வவிலங்கு:- மதொன், முயல், உரழ, புல்வதொய், ஊர்:- 
பதொடி, ளசரி, பள்ளனி, நவீர்:- குறஞ்சுரன நவீர், கதொன்யதொற்ற நவீர், பூ:- முல்ரலப் பூ, குல்ரலப் பூ, 
ளததொன்றதிப் பூ, பவிடவம் பூ, மரைம்:- தகதொன்ரற, கதொயதொ, குருந்தம், உணவு:- வரைகு, சதொரம, 
முததிரரை, பரற:- ஏறளகதொட்பரற, ஏறங்ளகதொட் பரற, யதொழ்:- முல்ரல யதொழ், பண்:- சதொததொரி, 
தததொழதில்:- சதொரம வவிரதத்தல், வரைகு வவிரதத்தல், அவற்றதின் கரள கட்டல், அவற்ரற 
அரிதல், கடதொ வவிடுதல், தகதொன்ரறக் குழலூதல், மூவவின ளமய்த்தல், தகதொல்ளலற  
தழுவுதல், குரைரவக் கூத்ததொடல், கதொன்யதொற்றதில் ஆடல் ஆகதியரவ முல்ரலயவின் 
கருப்தபதொருள்களதொகும்.

முல்ரலத்ததிரணக்குப் தபரும்தபதொழுததொகக் கதொரும் (ஆவணவி, புரைட்டதொததி மதொதங்கள்.), 
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சதிறதபதொழுததொக மதொரலயும் (இரைவவின் முற்கூற) என்ற எடுத்துக் கதொட்டுவர் தததொல்கதொப்பவியர்.

'கதொரும் மதொரலயும் முல்ரல.' – (தபதொருள். 06) 

பதொரலத்ததிரண:- குறதிஞ்சதி, முல்ரல, மருதம். தநய்தல் ஆகதிய ததிரணகளுக்கு நதிலம் 
ஒதுக்கப்பட்டது ளபதொல், பதொரலத்ததிரணக்கு நதிலம் ஒதுக்கப்படவவில்ரல. பதொரல என்பது, 
கதொலப்ளபதொக்கதில் குறதிஞ்சதியவிலும், முல்ரலயவிலும் சதில பகுததிகள் முரறமுரற 
ததிரிந்து, நல்லதியல்பு இழந்து, தவம்ரமயதொல் வளரம குன்றதிய நதிலத்ரதக் குறதிப்பததொகும். 
இன்னும் பதொரல பவிறந்த கரதரயச் சதிலப்பததிகதொரைத்ததில் கதொண்ளபதொம்.

'முல்ரலயும், குறதிஞ்சதியும், முரறரமயவின் ததிரிந்து
நல் இயல்பு இழந்து, நடுங்கு துயர் உறத்துப்,
பதொரல என்பது ஓர் படிவம் தகதொள்ளும்.' – (கதொடுகதொண் கதொரத. 64-66)

இதரனதயதொட்டிளய பவிரிதலும், பவிரிதல் நதிமதித்தமுமதொகதிய தபருந்துயரைத்ரத இத்ததிரணக்கு 
உரிரமப்படுத்ததினர் எனலதொம். ஆறரல கள்வரும், தகதொரலயும், துன்பமும், தவம்ரமயும் 
இந்நதிலத்ததின் சதிறப்பதொன தன்ரமகளதொம். பதொரலரயக் கதொக்கும் ததய்வமதொக 
துர்க்ரக அல்லது தகதொற்றரவ உள்ளரதயும் கதொண்கதின்ளறதொம்.

தரலமகரனப் பவிரிதலும், தரலமகரள உடன்தகதொண்டு தமரரைப் பவிரிதலுமதொகதிய 
இருவரகப் பவிரிவும் பதொரலக்குரிய தபதொருளதொகும் என்ற புலவர் கூறவர். இரதத் 
தததொல்கதொப்பவியர் பவின்வருமதொற தசப்புவர்.
'இருவரகப் பவிரிவும் நதிரலதபறத் ளததொன்றலும்
உரியததொகும் என்மனதொர் புலவர்' – (தபதொருள். 13)

பதொரலயவின் கருப்தபதொருள்களதொக உயர்ந்ளததொர்:- வவிடரல, கதொரள, மமீளனி, எயவிற்றதியர், 
ததொழ்ந்ளததொர்:- எயவினர், எயவிற்றதியர், மறவர், மறத்ததியர், புள்:- புறதொ, பருந்து, எருரவ, கழுகு, 
வவிலங்கு:- வலதியழதிந்த யதொரனயும், வலதியழதிந்த புலதியும், வலதியழதிந்த தசந்நதொயும், 
ஊர்:- குறம்பு, பறந்தரல, நவீர்:- நவீரில்லதொக் குழதி, நவீரில்லதொக் கதிணற, அறநவீர்க் கூவலும், 
அறநவீர்ச் சுரனயும், பூ:- குரைதொ அம்பூ, மரைதொ அம்பூ, பதொததிரியும், மரைம்:- உழதிரஞை, பதொரல, ஓரம,
இருப்ரப, உணவு:- வழதியவிற்பறதித்த தபதொருள், பததியவிற் கவர்ந்த தபதொருள், 
பரற:- துடி, ஆறரலப் பரறயும், சூரறளகதொட் பரறயும், யதொழ்:- பதொரலயதொழ், பண்:- பதொரல, 
பஞ்சுரைம், தததொழதில்:- ளபதொர் தசய்தல், பகற் சூரறயதொடுதல் ஆகதியன கூறப்பட்டுள்ளன.

பதொரலத்ததிரணக்குப் தபரும்தபதொழுததொக இளளவனனிலும் (சதித்ததிரரை, ரவகதொசதி மதொதங்கள்), 
முதுளவனனிலும் (ஆனனி, ஆடி மதொதங்கள்), பவின்பனனியும் (மதொசதி, பங்குனனி மதொதங்கள்), 
சதிறதபதொழுததொக நண்பகலும் எடுத்துக் கதொட்டுவர் தததொல்கதொப்பவியர்.
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'நடுவுநதிரலத் ததிரணளய நண்பகல் ளவனனிதலதொடு
முடிவுநதிரல மருங்கதின் முன்னனிய தநறதித்ளத.' – (தபதொருள். 11)

'பவின்பனனி ததொனும் உரித்ததன தமதொழதிப.' – (தபதொருள். 12)

மருதத்ததிரண:- வயல் வளமும், நவீர்வளமும் மதிகுந்த பகுததி மருதம் ஆகும். தபருநதிலக் 
கதிழதொர்களும் அவர்கரளச் சதொர்ந்து வதொழும் பவிற மக்களும் வதொழும் ஊர்கள் பல தசறதிந்தது 
மருதம் என்பர். இங்கு வதொழும் மக்கள், தம் வளரமயதொல், கதொமத்ததில் இறங்கதிப் 
பரைத்தரம தகதொள்வதும் நதிகழ்வததொம். கற்புரடய தரலவவிரய அவனதொல் மறக்களவதொ, 
தவறக்களவதொ முடியவவில்ரல. அவள்ததொன் தன் குடிமரைரப வதொழ்வவிப்பவள், கதொப்பவள் 
என்பரத அவன் உணர்வதொன். இதனதொல், அவள் ஊடி நதிற்பதொள். இருந்தும், ஊடியும் 
கூடியும் நதிற்பது சகசமதொகும். இது கண்ளட ஊடரலயும், ஊடல் நதிமதித்தத்ரதயும் 
மருதத்ததிற்கு உரிரமயதொக்கதினர் ஆன்ளறதொரும், சதொன்ளறதொரும். இந்ததிரைனனின் (ளவந்தன்) 
கதொத்தரலக் தகதொண்ட நன்னவீர் தபதொருந்ததிய வயலதொகதிய மருதத்ரத 'ளவந்தன் ளமய 
தவீம்புனல் உலகமும்'- (தபதொருள். 05) என்ற சூத்ததிரைம் அரமத்ததொர் தததொல்கதொப்பவியம்.

மருதத்ததிற்கு உயர்ந்ளததொர்:- ஊரைன், மகதிழ்நன், கதிழத்ததி, மரனவவி, மரனளயதொள், ததொழ்ந்ளததொர்:- 
உழவர், உழத்ததியர், கரடயர், கரடசதியர், களமர், புள்:- வண்டதொனம், மகன்றதில், நதொரரை, 
அன்னம், தபருநதொரரை, கம்புள், குருகு, ததொரைதொ, நவீர்க்ளகதொழதி, வவிலங்கு:- எருரம, 
நவீர்நதொய், ஊர்:- ளபரூர், மூதூர், நவீர்:- கதிணற்ற நவீர், ஆற்ற நவீர், தபதொய்ரக நவீர், பூ:- ததொமரரைப்பூ, 
கழுநவீர்ப்பூ, மரைம்:- கதொஞ்சதி, வஞ்சதி, மருதம், உணவு:- தசந்தநல் அரிசதி, தவண்தணல் அரிசதி, 
பரற:- தநல்லரி பரற, மணமுழவு, யதொழ்:- மருத யதொழ், பண்:- மருதப் பண், 
தததொழதில்:- வவிழதொச் தசய்தல், வயற்கரள கட்டல், தநல் அரிதல், கடதொ வவிடுதல், குளம் 
குரடதல், புது நவீரைதொடல் ஆகதியன இத்ததிரணயவின் கருப்தபதொருள்களதொகக் கதொட்டப்பட்டுள்ளன.

மருதத்ததிரணக்குப் தபரும்தபதொழுததொக ஆற பருவங்களதொன ரவகரறக் கதொலமும் (இரைவவின் 
பவிற்கூற - 12 மதொதங்கள்), சதிறதபதொழுததொக வவிடியலும் (பகற்தபதொழுததின் முற்கூற) என்ற 
சூத்ததிரைம் அரமத்துக் கதொட்டுவர் தததொல்கதொப்பவியர்.

'ரவகரற வவிடியன் மருதம்.' – (தபதொருள். 09)

தநய்தல் ததிரண:- கடலும், கடல் சதொர்ந்த பகுததியும் தநய்தல் ஆகும். கடரல தவன்ற, 
கடல்வளத்ரதப் பயன் படுத்தும் ஆற்றல் மதிகுந்த மக்கள் வதொழும் இடமதொகும். கடற்ளசதொரல,
அதன் வளம், மணல் ளமடு ஆகதியன மக்கரள ஈர்ந்து நதிற்கதின்றன. கடலதிற் கப்பல் 
தசலுத்தும் தமதிழரின் பழம் தபருரமரயயும், கடலதொற் தபறம் உப்பும், மமீனும் தகதொண்டு தம்
வதொழ்ரவ வகுத்துள்ள இயல்பவிரனயும், மக்கள் மத்ததியவில் எழும் கதொதல் நதிரலகரளயும் 
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இங்குக் கதொணலதொம். மமீன் வளம் நதொடிக் கடலதிற் தசல்வர் ஆடவர். அவர் குறதித்த தபதொழுததில் 
வரைதொதவவிடத்ததில் இரைங்கலும், இரைங்கல் நதிமதித்தமும் கதொட்டி வருந்ததி நதிற்பர் அவர் மகளனிர். 
இதனதொல் இத்ததிரணக்கு இரைங்கரலயும், இரைங்கல் நதிமதித்தத்ரதயும் உரிப்தபதொருளதொகக் 
கதொட்டப்பட்டுள்ளது. வருணனனின் கதொத்தரலக் தகதொண்ட மதிகுந்த மணல்தபதொருந்ததிய 
கடற்கரரையதொன தநய்தரல 'வருணன் ளமய தபருமணல் உலகமும்' – (தபதொருள். 05) என்ற 
சூத்ததிரைம் அரமத்ததொர் தததொல்கதொப்பவியர்.

தநய்தற்கு உயர்ந்ளததொர்:- ளசர்ப்பன், புலம்பன், பரைத்ததி, நுரழச்சதி, தகதொண்கன், துரறவன், 
புலம்பன், ததொழ்ந்ளததொர்:- நுரளயர், நுரளச்சதியர், பரைதர், பரைத்ததியர், அளவர், அளத்ததியர், 
ததிமதிலர், புள்:- கடற் கதொகம், அன்னம், அன்றதில், வவிலங்கு:- சுறதொமமீன், உமண், பகடு, 
ஊர்:- பதொக்கம், பட்டினம், நவீர்:- உவர்நவீர்க்ளகணவி, கவர்நவீர், மணற்கதிணற்ற நவீர், பூ:- தநய்தல் பூ, 
ததொழம் பூ, மூண்டகப் பூ, அடம்பம் பூ, ரகரத, தநய்தல், மரைம்:- கண்டல், புன்ரன, ஞைதொழல், 
உணவு:- மமீனும் உப்பும் வவிற்றப் தபற்ற தபதொருள்கள், பரற:- மமீன் ளகதொட்பரற, நதொவதொய்ப் 
பம்ரப, யதொழ்:- வவிளரி யதொழ், பண்:- தசவ்வழதிப்பண், தததொழதில்:- மமீன் பவிடித்தல், 
உப்புண்டதொக்கல், அரவ வவிற்றல், மமீன் உணக்கல், அவற்ரற உண்ணவரும் பறரவகரள 
ஓட்டுதல், கடலதொடுதல் ஆகதியன இத்ததிரணயவின் கருப்தபதொருள்களதொகக் கதொணலதொம். தநய்தல்
ததிரணக்குப் தபரும்தபதொழுததொக ஆற பருவங்கரளயும் (12 மதொதங்கள்),  சதிறதபதொழுததொக 
எற்படு கதொலமும் (பகற்தபதொழுததின் பவிற்கூற) என்ற கதொட்டுவர் தததொல்கதொப்பவியர்.

'எற்பதொடு, தநய்தல் ஆதல்; தமய்தபறத் ளததொன்றம்.' – (தபதொருள். 10)

நதிரறவதொக.
அறம், புறம் அரமத்து, ஒருதரலக் கதொமம், அன்புரடக் கதொமம், தபதொருந்ததொக் கதொமம் ஆகதிய 
மூன்றம் கதொட்டி, ளமலும் அவற்ரறக் ரகக்கதிரள என்றம், அன்பவின் ஐந்ததிரண என்றம், 
தபருந்ததிரண என்றம் ஏழு ததிரணகரள அரமத்து, அததில் அன்பவின் ஐந்ததிரணகளதொன 
குறதிஞ்சதி, முல்ரல, பதொரல, மருதம், தநய்தல் எடுத்துரரைத்து, அத் ததிரணகள் ஐந்ததிற்கும் 
நதிலம், தபதொழுது (தபரும் தபதொழுது, சதிற தபதொழுது) வகுத்து, ததிரணகள் ஐந்ததிற்கும் உள்ள 
கருப்தபதொருள்களதொக ததய்வம், உயர்ந்ளததொர், ததொழ்ந்ளததொர், புள், வவிலங்கு, ஊர், நவீர், பூ, மரைம், 
உணவு, பரற, யதொழ், பண், தததொழதில் (14) எடுத்துக் கதொட்டி, ஐவரக நதிலங்களனில் வசதிக்கும் 
மக்களனின் மனங்களனில் எழும் புணர்தலும், புணர்தல் நதிமதித்தமும், இருத்தலும், இருத்தல் 
நதிமதித்தமும், பவிரிதலும், பவிரிதல் நதிமதித்தமும், ஊடலும், ஊடல் நதிமதித்தமும்,  இரைங்கலும், 
இரைங்கல் நதிமதித்தமும் ஆகதிய பத்துவரக உரிப்தபதொருள்கரளயும் அரமத்துக் கதொட்டிய 
தததொல்கதொப்பவியர் மக்களனின் வதொழ்வவியரல மனத்ததில் இருத்ததிச் தசயற்பட்டதொர் என்பது 
ததமௌ;ளத் ததளனிவதொகதின்றது. இதனதொல் அவர் இன்றம் தமதிழ் மக்களனின் மனத்ததில் 
பததிவதொகதியுள்ளதொர்.
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25.  தமதிழ் 2010 கருத்தரைங்கதில் டதொக்டர் கலதொம் ஆற்றதிய உரரை  - 
கதி.தபன்வனைஸ்வரைன் -

10 டிசம்பர் 2010 துவங்கதி 12 டிசம்பர் 2010 முடிய மூன்ற நதொட்கள் ததில்லதித் தமதிழ்ச் சங்கத்ததில் 
தமதிழ் 2010 கருத்தரைங்கம் மதிகவும் அற்புதமதொக நரடதபற்றன. .முதல் நதொள் கருத்தரைங்கதில் 
தடல்லதி முதல்வர் ஷவீலதொ தவீஷதித் சதிறப்புரரையதொற்றதி நதிகழ்ரவத் துவங்கதி ரவத்ததொர். 

தததொடர்ந்து 10 டிசம்பர் 2010 (சனனிக்கதிழரம) கதொரல அரழக்கப்பட்ட அரனத்துப் 
பரடப்பதொளனிகளும் தடல்லதியவின் தமதிழதொர்வலர்களும் தமதிழ்ச் சங்க தசயற்குழு 

உறப்பவினர்களும் தடல்லதி சுப்பவிரைமணவிய பதொரைததி மர்க்கதில் உள்ள பதொரைததி சதிரலக்கு மலரைஞ்சலதி

தசலுத்ததி வவிட்டு ளநரைதொக ததிருவள்ளுவர் கரலயரைங்கத்துக்கு வந்தனர். தடல்லதி தமதிழ்ப் 
பள்ளனியவில் பயவிலும் கழந்ரதகள் வழங்கதிய பதொரைததிபதொடலுடன் அமர்வுகள் துவங்கதின.

இந்த அமர்வுகள் பற்றதிய அலசல்கரள நதொரள பதொர்க்கலதொம். நதிரறவு வவிழதொவவில் டதொக்டர் 
கலதொம் கலந்து தகதொண்டதொர். அமர்வுகளனில் வதொசதிக்கப்ட்ட கட்டுரரைகரளத் தததொகுத்J 
“இதுவரரை, இன்ற, இனனி என்ற தரலப்பவில் நூரல தவளனியவிட்டதொர். 

இப்ளபதொரதக்கு நதிரறவு வவிழதொவவில் டதொக்டர் அப்துல் கலதொம் ஆற்றதிய அருரமயதொன 
உரரையவிரன உங்களுடன் பகதிர்ந்து தகதொள்ள ளவண்டும் என்ற நதிரனத்ளதன். அவர் பதொல் 
மக்களுக்கு உள்ள இனம் புரியதொத ஈர்ப்பு பவிரைமதிக்க ரவக்கதிறததொக இருக்கதிறது. அவருரடய 
தபயளரை அரவயவில் தபரும் பரைவசத்ததிரன ஏற்படுத்ததியரத தமதிழ்ச் சங்க அரைங்கதில் ளநற்ற 
மமீண்டும் கதொண ளநர்ந்தது. ஒவ்தவதொரு வரியவிலும் வதொர்த்ரதயவிலும் எழுத்ததிலும் இ ந்த 
சமூகத்ததின் மமீதும் சகமனனிதர்கள் மமீதும் அவர் தகதொண்டுள்ள அக்கரற தபதொததிந்ததிருந்தது.

நதொடக ஊடகத் தமதிழ் குறதித்த அமர்வவிரன தநறதியதொளுரக தசய்தததொல் ததில்லதித் தமதிழ்ச் 
சங்கத்ததின் நதிரனவுப் பரிரச அந்த மதொமனனிதரின் கரைங்களதொல் தபறம் ளபற கதிட்டியது.

இங்வக அப்துல் கலதொம் அவர்களளின் உரரை -

நல்வதொழ்வும், நற்பண்பும் இரணைந்த நதொட்ரட உருவதொக்குவவதொம்! அறதிவு அற்றம் 
கதொக்கும்!
ததில்லதி தமதிழ் சங்கம் நடத்தும் “தமதிழ் 2010” கருத்தரைங்கத்ததின் நதிரறவு வவிழதொவவில் கலந்து 
தகதொண்டு, தமதிழ் அறதிஞைர் தபருமக்கரள சந்ததிக்க கதிரடத்த வதொய்ப்புக்கு நதொன் மதிக்க மகதிழ்ச்சதி
அரடகதிளறன். இந்த வவிழதொரவச் சதிறப்பதொக நடத்தும் ததில்லதி தமதிழ் சங்கத்ததிற்கு என் 
மனமதொர்ந்த நல்வதொழ்த்துக்கள். கடந்த 3 நதொட்கள் நடந்த பல்ளவற நதிகழ்ச்சதிகளனில் தமதிரழ 
ஆரைதொய்ந்து, தமதிரழ வளப்படுத்ததி, தமதிழ் தமதொழதியவின் மதொட்சதிரமரய தவளனிக்தகதொணர்ந்து, 
அதன் பரடப்பதொக இன்ரறக்கு “இதுவரரை, இன்ற, இனைளி...” என்ற புத்தகத்ததிரன 
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தவளனியவிடுவததில் மதிக்க மகதிழ்ச்சதி அரடகதிளறன். 1946ல் இருந்து இன்ற வரரை இப்படிப்பட்ட 
ஓரு அறதிவதொர்ந்த கருத்தரைங்கம் இந்த ததில்லதி தமதிழ் சங்கங்கத்ததில் இப்ளபதொதுததொன் இவ்வளவு
சதிறப்பதொக நரடதபறகதிறது என்ற அறதிகதிளறன். இரத சதிறப்பதொக ஏற்பதொடு தசய்து இப்படி பட்ட
ஓரு அருரமயதொன புத்தகத்ரத தவளனியவிட எடுத்துக்தகதொண்ட முயற்சதிக்கதொக ததில்லதி தமதிழ் 
சங்க நதிர்வதொகதிகளுக்கும், குறதிப்பதொக தபதொதுச்தசயலதொளர் ததிரு சக்ததி தபருமதொளுக்கும் எனது 
பதொரைதொட்டுக்கள்.

இந்த கட்டுரரைகளனின் பரடப்பதொளனிகள் தமதிழ் ததிறரன, ஆரைதொய்ச்சதிரய, கவவிரத நரடரய, 
தமதொழதியவின் ததிறரன, கற்பரன வளத்ரத, வதொழ்வவின் சூழரல, இலக்கதியத்ததின் பல்ளவற 
பரிணதொமங்கரள, உலகமயமதொகும் தமதிரழ, கணவினனித்துரறயவில் பல்ளவற பரிணதொமம் 
தபற்ற தமதிரழ, பவிற தமதொழதிகளுடன் தமதிழ் எவ்வதொற சமூக மதொற்றத்ததில் பங்கு தபற்றள்ளது
என்பரதப் பற்றதியும், அழகதொக தததொகுப்பதொசதிரியர் ததிரு ளகதொ. பதொலச்சந்ததிரைன், IAS, அவர்கள் 
தததொகுத்தளனித்துள்ளதொர்கள். இங்கு கணவிணவித்தமதிழதில் எப்படி பல்ளவற வடிவங்கள் தபற்ற 
இன்ரறக்கு யுனனிளகதொடதொக வடிவம் தபற்றள்ளது என்பரத பற்றதியும், இன்ரறக்கு உள்ள 
Level 2 Complex Script என்ற முரறயவில் தமதிழ் யுனனிளகதொடும், அதன் பயன்பதொடும் மற்றம் 
அததில் உள்ள குரறபதொடுகரளயும், TACE-16 என்ற முரறயவில் உருவதொக்கதினதொல் அது எப்படி 
கணவிணவி மட்டுமல்ல, ipad, iphone, smart phone, android ளபதொன்ற தததொரலத்தததொடர்பு 
சதொதனங்களனிலும் இதன் பயன்பதொடு அததிகரிக்கும் என்பரதப்பற்றதியும் ஓரு வவிவதொதத்ரத 
தததொடங்கதி இருக்கதிறது. இதன் முடிவு 6 ளகதொடி மக்களனின் பயன் பதொட்டுக்கு 
உபளயதொகமதொனததொக மதொறம் என்பது ததிண்ணம். எனளவ இப்படிப்பட்ட ஆரைதொய்ச்சதி 
கட்டுரரைகரள பரடத்த அத்துரனபரடப்பதொளனிகளுக்கும் எனது மனமதொர்ந்த 
நல்வதொழ்த்துக்கரள ததரிவவித்துக்தகதொள்கதிளறன்.

இந்த தருணத்ததில், “இதுவரரை, இன்ற, இனைளி...” என்ற புத்தகத்ததின தததொகுப்பதொளதொர் ததிரு 
ளகதொ.பதொலச்சந்ததிரைன் அவர்களனிடம், நதொன் ஓர் எண்ணத்ரதபகதிர்ந்து தகதொள்ள வவிரும்புகதிளறன். 
இந்த தமதிழ் 2010 என்ற கருத்தரைங்கத்ததில் தகதொடுக்கப்பட்ட 7 தரலப்புகளனில், இனனிவரும் 
கருத்தரைங்களனில், இன்னும் இரைண்டுதரலப்புகரள நவீங்கள் ளசர்க்க ளவண்டும், அததொவது, 
ஒன்ற தமதிழ் மக்களனின்வதொழ்க்ரக தரைத்ரதயும், தமதிழ் மக்களனின் சதிறப்பவியல்புகரளயும் 
சதித்தரிப்பதொக அரமயளவண்டும், இரைண்டதொவது தமதிழ் மக்களனின் வதொழ்க்ரக தரைம் இன்னும் 
பத்துஆண்டுகளனில் எவ்வதொற ளமம்பட ளவண்டும், எப்படி ஓரு வழமதொன தமதிழகத்ரதநதொம் 
கதொண முடியும் என்ற ஆரைதொய்ச்சதி கட்டுரரைகரளயும் தவளனியவிட ளவண்டும்.அரத ததிரு 
ளகதொ.பதொலச்சந்ததிரைன் அவர்கள் அடுத்த புத்தகமதொக தவளனியவிடளவண்டும்.இம்முயற்ச்சதிக்கு 
ததில்லதி தமதிழ் சங்கம் உறதுரணயதொக இருக்க ளவண்டும்.

உலகதின் கலங்கரரை வவிளக்கம்
அதற்கு முன்பதொக, இங்கு ததில்லதி தமதிழ் சங்கத்ததில் கூடியவிருக்கும் தமதிழ் 
தபரிளயதொர்களுக்கும், அறதிஞைர் தபருமக்களுக்கும், ஓரு நதிகழ்ச்சதிரய பற்றதி பகதிர்ந்து தகதொள்ள 

பததிவுகள்  ©   2020



174                                     பததிவுகள் 25 கட்டுரரைகள் (தததொகுததி மூன்ற)

வவிரும்புகதிளறன். அததொவது கடந்த டிசம்பர் 2ம் ளதததி அன்ற ரதவதொன் நதொட்டின் தரலநகரைம்,
ரதளபயவிற்கு தசன்ற இருந்ளதன். அங்கு நரடதபற்ற 30 வது உலக கவவிஞைர்கள் மதொநதொட்டில்
கலந்து தகதொண்ளடன். அந்த மதொநதொட்டில் உலகம் முழுவததிலும் இருந்தும் பல்ளவற 
நதொடுகரள ளசர்ந்த கவவிஞைர்கள் கலந்து தகதொண்டதொர்கள். சகீனதொ நதொட்ரட ளசர்ந்த கவவிஞைர்களும்,
அரைசதியல் பவிரைமுகர்களும் கலந்து தகதொண்டதொர்கள். அததில் நதொன் கண்ட நதிகழ்ச்சதிரய ததொன் 
உங்களுடன் பகதிர்ந்து தகதொள்ள வவிரும்புகதிளறன். அது என்ன ஓரு நதிகழ்ச்சதி. அததொவது 
என்னுரடய நண்பர் கவவிஞைர் யூசதி, அவர்கள் ளமரடளயறதினதொர். அவர் தசதொன்னதொர், நதொன் 2005
ம் வருடம் இந்ததியதொவவிற்கு தசன்ளறன், அங்கு என் நண்பர் கலதொம் அவர்கள், குடியரைசுத் 
தரலவரைதொக இருந்ததொர். அவரிடம், கவவிரதரய பற்றதி உரரையதொடிக்தகதொண்டு இருந்த தபதொழுது,
கதொலம் என்னனிடம் 2200 ஆண்டுகளுக்கு முன்னதொல் தமதிழகத்ததில் பவிறந்து, இந்த உலகத்ததிற்கு 
உலக ததிருமரற வழங்கதிய ததிருவள்ளுவரின், ததிருக்குறரள எனக்கு வழங்கதினதொர். அதன் 
ஆங்கதில தமதொழதி தபயர்ப்ரப எனக்கு வழங்கதினதொர்.

அரத கடந்த 5ஆண்டுகளதொக படித்து உள்வதொங்கதி, பல்ளவற ததிருக்குறளனின் ஆங்கதில உரரை 
நரடகரள படித்ளதன், எவ்வளவு ஓரு அருரமயதொன கருத்துக்கள் அடங்கதிய 
கதொலப்தபட்டகம் அரவ. அறம், தபதொருள், இன்பத்ரத பற்றதி அவர் எழுததிய 2 வரி தகதொண்ட 
குறள், 2200 வருடங்களுக்கு முன்ளப வதொழ்ந்த தமதிழ் சமுததொயத்ததின் மதொட்சதிரமரய, 
அறதிவதொர்ந்த சமூகத்ததின் மகதிரமயவின் தவளனிப்பதொடதொக அரமந்ததிருக்கதிறது, நதொம் எப்படி 
வதொழளவண்டும் என்பரத பற்றதியும், முழு உலகத்ததிற்கும் தபதொருந்தும் வரகயவிலும், அது 
இக்கதொல உலகத்ததிற்கும் முக்கதொலும் தபதொருந்தும் வரகயவில் அரமந்ததிருக்கதிறது என்பரத 
உணர்ந்ளதன் என்றதொர். அதற்கு அடுத்து தசதொன்னதொர், 2005ல் எனது நண்பர் கலதொம், 
ததிருக்குறரள பரிசளனித்து தசதொன்னதொர், இரத சகீன தமதொழதியவில் தமதொழதிதபயர்த்து 
தவளனியவிடுங்கள் என்ற. ஆனதொல் ததிருக்குறரள படிக்க படிக்க, எனது நண்பர் கலதொம் 
தசதொன்னது என்ரன தூங்க வவிடவவில்ரல, இது சகீன தமதொழதி ளபசும் மக்கள் அரனவரரையும் 
தசன்ற அரடய ளவண்டும் என்ற நதிரனத்ளதன். உடனடியதொக அரத சகீன தமதொழதியவில், 
தமதொழதிதபயர்த்து இருக்கதிளறன், அரத இன்ரறக்கு எனது நண்பர் கலதொம் முன்னனிரலயவில், 
இந்த 30வது உலக கவவிஞைர்கள் மதொநதொட்டில் தவளனியவிடுகதிளறன் என்ற தசதொன்னதொர். 
உடனடியதொக, அங்கு கூடியவிருந்த அத்தரன உலக கவவிஞைர்களும், அறதிஞைர் தபறமக்களும், 
ஆரைவதொரைத்துடன் ததிருக்குறளனின் சகீன தமதொழதி தபயர்ப்ரப வரைளவற்ற அங்கதிகரித்ததொர்கள். இது 
புத்தகமதொக 2011ஜனவரியவில் சகீனதொ முழுவதும் மற்றம் எங்தகல்லதொம் சகீனதொ 
தமதொழதியவில்ளபசுபவர்கள் இருக்கதிறதொர்களளதொ அங்தகல்லதொம் தசன்ற அதன் 
மகதிரமரயதவளனிப்படுத்ததி மக்களனின் வதொழ்ரவ வளப்படுத்தும். இந்த நதிகழ்ச்சதி ஓன்ளற 
எப்படிதமதிழ் தமதொழதியதொல் தமதிழர் பரடத்த ததிருக்குறள் உலகத்ததிற்கு ஓரு 
கலங்கரரைவவிளக்கம் என்பரத உறததிப்படுத்துகதிறது. அப்படி பட்ட தமதிழ் வளர்த்த 
தமதிழர்கள்,எப்படி இருக்க ளவண்டும்.

நல்தலதொழுக்கத்துடன் கூடிய உரழப்ளப உயர்வு தரும் அததொவது இன்ரறய சூழலதில், 
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தமதிழர்களனின் வதொழ்வு எப்படி இருக்க ளவண்டும். எப்படிப்பட்ட வதொழ்வு தமதிழுக்கும், 
தமதிழர்க்கும் ஏற்றம் தரும். இன்ரறக்கு இருக்கும் 6 ளகதொடி தமதிழ் மக்கள், 2020ல் 10 
ளகதொடிக்கு ளமலதொக உயர்ந்து இருப்பதொர்கள். ஆனதொல் அவர்களது வதொழ்க்ரக உயர்ந்து 
சதிறப்பதொன வதொழ்க்ரக வதொழளவண்டுமதொனதொல், என்ன ளவண்டும். சதிறப்பதொக வதொழ 
முதலதொவததொக சதிறந்த கல்வவி அவசதியம், கல்வவிக்ளகற்ற ளவரலவதொய்ப்பு அவசதியம், ளவரல 
வதொய்ப்பு மட்டுமல்ல, பண்ரடத்தமதிழர்களுக்கதிருந்த நற்பண்புகள் அவசதியம், உரழப்பவளரை 
உயர்ந்தவர் என்ற இலட்சதியம் ளவண்டும், தனது தசயலதில் ளநர்ரம ளவண்டும், பரகக்கு 
அஞ்சதொ வவிளவகத்துடன் கூடிய வவீரைம் ளவண்டும், அரனவரரையும் மததிக்கும் பண்பு 
ளவண்டும், வதொழ்க்ரகயவில் ளகதொபத்ரத தவவிர்க்க ளவண்டும், பயணற்ற வதொர்த்ரதகரள 
தசதொல்லதொமல் இருக்க ளவண்டும், அரைசதியலதில் ளநர்ரம, நதொணயம் ளவண்டும், ளததொல்வவி 
மனப்பதொன்ரமக்கு ளததொல்வவி தகதொடுக்கும் தரலரமப் பண்பு ளவண்டும், நமது முன்ளனதொர்கள்
கதொட்டிய அறவழதிரய நமது குழந்ரதகளுக்கு ளபதொததிக்க ளவண்டும், வதொழ்க்ரகயவில் 
உரழத்து தசல்வம் ளசர்த்ளததொர்களுக்கு ஈரகப்பண்பு ளவண்டும், ஈரக அறதிவுச்தசல்வத்ரத 
தருவததொக அரமயளவண்டுளமயல்லதொம், ததொனமதொக கூடதொது. இதற்தகல்லதொம் ஓரு அடிப்பரட
பண்பு ளவண்டும். என்ன அந்த அடிப்பரடப்பண்பு அது. அது ததொன் நல்தலதொழுக்கம். 
நல்தலதொழுக்கம் என்றதொல் என்ன?

நல்தலதொழுக்கம்
எண்ணத்ததிளல நல்தலதொழுக்கம் இருந்ததொல்
நடத்ரதயவில் அழகு மதிளனிரும்
நடத்ரதயவில் அழகு மதிளனிர்ந்ததொல்
குடும்பத்ததில் சதொந்ததி நதிலவும்
குடும்பத்ததில் சதொந்ததி நதிலவவினதொல்
நதொட்டில் சகீர் முரற உயரும்
நதொட்டில் சகீர் முரற உயர்ந்ததொல்
உலகத்ததில் அரமததி நதிலவும்.
எல்லதொவற்றதிற்கும் அடிப்பரட நல்தலதொழுக்கம் என்பது இந்த சதிற கவவிரத மூலம் 
உங்களுக்கு வவிளங்கும் என்ற நம்புகதிளறன்.

நல்தலதொழுக்கத்துடன் உரழத்ததொல், நல்ல எண்ணங்கள் உண்டதொகும், நல்ல சதிந்தரனயதொல், 
நல்ல கவவிரதகள் பவிறக்கும், தமதிழ் தமதொழதி இலக்கதியம் வளரும், தமதிழ் வவிஞ்ஞைதொனம் 
வளரும், தமதிழர் தம் தததொழதிலதில் சதிறந்து வவிளங்குவர், தமதிழ் மக்களனின் வதொழ்வு சதிறக்கும். 
நல்தலதொழுக்கும் உள்ள தமதிழகம் உரழப்பதொல் சதிறப்பதொக வளரும். ததிருவள்ளுவர் கண்ட 
ததிருக்குறள் ளபதொல் மற்றதமதொற மறமலர்ச்சதிக்கதொவவியம் பவிறக்கும், 
தததொல்கதொப்பவியத்ரதப்ளபதொல் தமதிழ் இலக்கதிய பரடப்புகள் பலபல உண்டதொகும். ஐம் தபரும் 
கதொப்பவியங்கள் கண்ட தமதிழகம் பல அறதிய கதொப்பவியங்கரள வடிக்கும், தமதிழ் தமதொழதி 
சதிறக்கும். அப்படிப்பட்ட தமதிழகம் உருவதொக ளவண்டுமதொனதொல் நதொம் ஓவ்தவதொருவரும் 
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நல்தலதொழுக்கத்ரத நமது எததிர்கதொல சந்தததிகளதொன குழந்ரதகளுக்கு கற்ற தரைளவண்டும்.

வளர்ந்த நதொடும் மக்களளின் நல்ல பண்புகளும்
நம் நதொடு மதிக ளவகமதொக வளர்ந்த நதொடதொக உருவதொக எல்லதொத் ததிறரமகளும், இயற்ரக 
வளங்களும் உள்ளன. அரைசதியலதில் இருப்பவர்கள், பதவவியவில் இருப்பவர்கள், அறதிவு ஜவீவவிகள்,
தததொழதில் நதிறவனர்கள், தசய்ததி தததொழதில் நதிபுணர்கள் இப்படிப் பலர் தங்கள் முழுத் ததிறனயும்
தகதொண்டு இரளய சமுததொயத்ததிற்கு எடுத்துக்கதொட்டதொக வதொழ்ந்ததொல், வளர்ந்த நதொட்ரடச் 
சகீக்கதிரைளம உருவதொக்க முடியும். நல்ல எண்ணங்கள மட்டுளம நதொம் வவிரதப்ளபதொம். 
நல்லரவகரளப் பற்றதிளய நதொம் சதிந்ததிப்ளபதொம். நல்ல சமுததொயம் உருவதொகும். இதுததொன் நதொம்
இளய சமுததொயத்ததிற்கு உருவதொக்கதித்தரும் தசதொத். இத்தருணத்ததில்,, நதொட்டின் பரைம்பரரை 
தசதொத்ததொக ததிகழும் நல்ல எண்ணங்கரள, இலக்கதியத்ததின் வதொயவிலதொக எப்படி நதொம் 
அறதிகதிளறதொம் என்பரத பற்றதி நதொம் பதொர்ப்ளபதொம். தததொல்கதொப்பவியரின் ஓர் அறதிவுரரை இன்ரறய 
சூழலதில் நதொட்டிற்கு, தமதிழகத்ததிற்கு மதிகவும் முக்கதியமதொனது. அததொவது 
எப்படிபயனுள்ளவற்ரற ளபசளவண்டும், எழுதளவண்டும், படிக்க ளவண்டும் என்றஅழகதொக 
கூறகதிறதொர்.

தததொல்கதொப்பவியத்ததில் தபதொருளததிகதொரைம் - மரைபவியல் - நூற்பதொ 109 இல் ஒரு அழகதொன வவிரட 
கண்ளடன்.

"சதிரதவு எனப்படுவரவ வரச அற நதொடின்
கூறதியது கூறல், மதொறதகதொளக் கூறல்,
குன்றக் கூறல், மதிரகபடக் கூறல்,
தபதொருள் இலதமதொழதிதல், மயங்கக் கூறல்,
ளகட்ளபதொருக்கு இன்னதொ யதொப்பவிற்ற ஆதல்
பழதித்த தமதொழதியதொன் இழுக்கம் கூறல்
தன்னதொன் ஒரு தபதொருள் கருததிக் கூறல்
என்ன வரகயவினும் மனக்ளகதொள் இன்ரம
அன்ன பவிறவும் அவற்ற வவிரி ஆகும்"
---------(தபதொருளததிகதொரைம் - மரைபவியல் - நூற்பதொ-109).

இந்த நூற்பதொவவின் கருத்து என்னதவன்றதொல்

(தததொல்கதொப்பவிய பூங்கதொவவிலதிருந்து )
முன்பு கூறதியரதளய பவின்பும் கூறவது என்ற கூறதியது கூறல், 
முதலதில் ஒன்ரறக் கூறதி வவிட்டுப் பவிறகு அதற்கு முரைணதொகக் கூறல்,
கூற ளவண்டியரத நதிரறவதொகக் கூறதொமல் குரறவதொகக் கூறல்,
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ஒன்ரற மதிரகப்படுத்ததிக் கூறல்,
தபதொருளற்ற தசய்ததிகரளக் குறதிப்பவிடுதல்,
ளகட்ளபதொளரைதொ, படிப்ளபதொளரைதொ குழப்பமரடயுமதொற வவிளக்குதல்,
ளகட்ளபதொர் தசவவிக்கு இனனிரம கதிட்டதொத வண்ணம் தசதொல்லுதல்,
தபரிளயதொர் பழதித்ததிட்ட தசதொல்ரல; அதன் இழதிந்த நதிரல கருததொமல் எடுத்ததொளுதல்,
நூலதின் வதொயவிலதொக தவளனிப்படுத்த ளவண்டிய அறதிவுரரை பற்றதிக் கவரலயுறதொமல், தன் 
கருத்ரத எப்படியும் புரனந்துரரைத்து இரடச் தசறகலதொற்றதல், 
படிப்ளபதொரும், ளகட்ளபதொரும் சுரவத்ததிட முடியதொத பழுதுற்ற நதிரலயவில் 
பரடத்தளனித்தல்

இந்தப் பத்து குற்றத்ரதப் ளபச்சதிலும், எழுத்ததிலும், வதொழ்வவிலும் நவீக்கதி வவிடளவண்டும் என்பது
என்னுரடய கருத்து. அதுவும் இச்சமயத்ததில், நம் நதொட்டிற்கு மதிகவும் முக்கதியம். 
ததிருவள்ளுவர் 2200 ஆண்டுகளுக்கு முன், தசதொல்கதிறதொர்.

தசதொல்லுக தசதொல்லதிற் பயனுரடய தசதொல்லற்க
தசதொல்லதிற் பயனனிலதொச் தசதொல். (200)

தபதொருள: நதொம் தசதொல்லும், ஒவ்தவதொரு தசதொல்லும், நமக்கும், பவிறருக்கும்நன்ரமரயயும், 
பயனும் தருவததொக அரமய ளவண்டும். பயன் இல்லதொததசதொற்கரள ஆரைதொய்ந்தறதிந்து, 
வவிலக்கதிவவிட ளவண்டும்.

ஓரு அரும்தபரும் வவிஞ்ஞைதொனனி ளபரைதொசதிரியர் பவிரைம்ம பவிரைகதொஷ் அவர்களுடன், நதொனும் எனது 
சக நண்பர்களும் ஓரு முக்கதியமதொன பணவி தசய்து தகதொண்டு இருந்ளததொம். ஓவ்தவதொருநதொளும்
பல முக்கதியமதொன முடிவுகரள எடுக்க ளவண்டியவிருக்கும். அவர் எங்களனிடம் ஓரு சதில 
வதொர்த்ரதகள் மட்டுளம ளபசுவதொர், ஆனதொல் அவர் ளபசுவது ஓரு சதில வதொர்த்ரதகளள 
என்றதொலும், அதன் முடிவு தவளனிப்பட்டுவவிடும். ஆனதொல் நதொங்கள் ளபசுவளத மதிகவும் அததிகம்.
எனளவ ஓரு வவிஷயத்ரத பற்றதி ளபசும் முன்பு சதிந்ததித்ததொல், அரதப்பற்றதி ஞைதொனம் 
வந்தரடயும், ஞைதொனம் உண்டதொனதொல் பயனற்ற தசதொற்கள் ளததொன்றதொது, பயனற்ற தசதொற்கள் 
இல்ரலதயன்றதொல் அங்கு கதொரியம் நடக்கும், தசயல் நடக்கும், மதிகப்தபரிய அரும் தபரும் 
தசயல்கள் மக்களுக்கு பயனுள்ள வவிஷயங்கரள ஏடுத்து தசல்லும். அதனதொல் 
எல்ளலதொருக்கும் நன்ரம வவிரளயும். எனளவ நதொம் பயனற்ற வதொர்த்ரதகரள ளபசதொமல், 
நமக்கும்,நதொட்டிற்கும் பயனுள்ள வவிஷயங்கரள மட்டும் சதிந்ததிக்க ளவண்டும், ளபசளவண்டும் 
அரத ததிறம்பட தசயல் படுத்த ளவண்டும். அப்படிப்பட்ட இரளஞைர்களதொல் மட்டுளம, 
இந்ததியதொவவின் 2020 க்குள் வளர்ந்த நதொடதொக ளவண்டும் என்ற கனரவ நனவதொக்க முடியும்.

இரளஞைர்களும் வளர்ந்த இந்ததியதொவும்
இந்ததியதொ 2020ல் வளர்ந்த நதொடதொக மதொற ளவண்டுதமன்பளத நம் நதொட்டின் குறதிக்ளகதொள். 

பததிவுகள்  ©   2020



178                                     பததிவுகள் 25 கட்டுரரைகள் (தததொகுததி மூன்ற)

வளமதொன நதொடு என்றதொல், தபதொருளதொததொரைம் வளமதிக்க, 100 ளகதொடி மக்கள் சதிறப்பதொக வதொழ 
ளவண்டுதமன்பளத நமது நதொட்டின் இலட்சதியம். ளவரல இல்ரல என்ற நதிரலரம மதொறதி, 
நல்ல ளவரல, நல்ல கல்வவி, நல்ல பயவிற்சதி, நல்ல இரளஞைர்கள் இந்த நதொட்டிற்கு ளதரவ. 
இதற்கு சந்தர்ப்பங்கரள உருவதொக்கதிக் தகதொண்டிருக்கதின்றன. இரளய சமுததொயம், எண்ண 
எழுச்சதியுள்ள இரளய சமுததொயம் நதொட்டின் ஒரு அரும்தபரும் தசல்வமதொகும்.

2020ல் எப்படி இந்ததியதொ ஓரு வளமதொன நதொடதொக மதொறளவண்டும் என்ற எண்ணத்ரத நதொன் 
பதொரைதொளுமன்றத்ததிளல உரரையதொற்றம் தபதொழுது ததரிவவித்ததிருந்ளதன். அரத உங்களுடன் 
பகதிர்ந்து தகதொள்ள வவிரும்புகதிளறன், உங்கள் சதிந்தரன ஒன்றபட்டதொல், தசயல் ஒன்றபட்டதொல் 
இலட்சதியம் நதிரறளவறம்.

1. கதிரைதொமத்ததிற்கும், நகரைத்ததிற்கும் இரடப்பட்ட சமூக, தபதொருளதொததொரை இரடதவளனி குரறந்த 
நதொடதொக இந்ததியதொரவ மதொற்ற ளவண்டும்.
2. சுத்தமதொன தண்ணவீர், அரனவருக்கும் ளதரவயதொன எரிசக்ததி எல்ளலதொருக்கும் சமமதொக 
கதிரடக்கும் நதொடதொக இந்ததியதொரவ மதொற்ற ளவண்டும்.
3. வவிவசதொயம், தததொழதில் மற்றம் ளசரவத் துரறகள் ஒருங்கதிரணந்து முன்ளனற்றப் 
பதொரதக்கு மக்கரள அரழத்துச் தசல்லும் நதொடதொக இந்ததியதொரவ மதொற்ற ளவண்டும்.
4. பண்பதொடு நதிரறந்த தரைமதொன கல்வவி, சமூக, தபதொருளதொததொரை ளவறபதொட்ரட மமீறதி 
அரனவருக்கும் கதிரடக்கும் நதொடதொக இந்ததியதொரவ மதொற்ற ளவண்டும்.
5. வவிஞ்ஞைதொனனிகளும், அறதிவதொர்ந்த வல்லூநர்களும், தததொழதில் முதலீட்டதொர்களுக்கும் உகந்த 
நதொடதொக, ஏற்ற ஒரு இடமதொக, நதொடதொக இந்ததியதொரவ மதொற்ற 
ளவண்டும்.
6. தரைமதொன மருத்துவ வசததி அரனவருக்கும், ளவறபதொடு இல்லதொமல் கதிரடக்கக் கூடிய 
நதொடதொக இந்ததியதொரவ மதொற்ற ளவண்டும்.
7. ஒரு தபதொறப்பதொன, தவளனிப்பரடயதொன, ஊழலற்ற ஆட்சதி முரற நதிர்வதொகம் அரமந்த 
நதொடதொக இந்ததியதொரவ மதொற்ற ளவண்டும்.
8. வறரம முற்றதிலும் ஒழதிக்கப்பட்டு, கல்லதொரம கரலயப்பட்டு, தபண்களுக்கும், 
குழந்ரதகளுக்கும் எததிரைதொன குற்றங்கள் இல்லதொமல் ஒழதிக்கப்பட்டு, சமுததொயத்ததில் இருக்கும்
யதொரும் நதொம் தனனிரமபடுத்தப் பட்டுவவிட்ளடதொம் என்ற எண்ணம் இல்லதொத நதொடதொக 
இந்ததியதொரவ மதொற்ற ளவண்டும்.
9. ஒரு இனனிரமயதொன, வளமதொன, பதொதுகதொப்பு மதிகுந்த, அரமததியதொன, சுகதொததொரைமதொன, வளமதிக்க,
வளர்ச்சதி பதொரதரய ளநதொக்கதி பயீறநரடளபதொடக்கூடிய நதொடதொக இந்ததியதொரவ மதொற்ற ளவண்டும்.
10. உலகத்ததிளலளய வதொழ்வதற்கு ஏற்ற அருரமயதொன நதொடதொகவும், வளமதொன இந்ததியதொரவ 
ளநதொக்கதி வழதிநடத்ததி தசல்லக்கூடிய தரலவர்கரள தபற்ற நதொடதொக இந்ததியதொரவ மதொற்ற 
ளவண்டும்.

மன எழுச்சதியரடந்துள்ள 54 ளகதொடி இரளஞைர்கள் இந்ததியதொவவின் மதிகப்தபரிய தசதொத்து. 
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நதொட்டின் சவதொல்கரள சமதொளனிக்க நமது இரளய தரலமுரற எழுச்சதியுறளவண்டும். கல்வவி 
நதிறவனங்கள் மதொணவ மதொணவவியரின் ஆரைதொயும் மற்றம் சதிந்ததிக்கும் ததிறரன வளர்க்க 
ளவண்டும். அவ்வதொற வளர்த்ததொல் அது மதொணவர்களனின் பரடப்புத்ததிறரனயும் 
ஆக்கப்பூர்வமதொன உற்பத்ததி ததிறரனயும் வளர்க்கும். இந்தத் ததிறரம தபற்ற மதொணவர்கள் 
தன் வதொழ்நதொள் முழுவதும் தன்னனிச்ரசயதொகளவ கற்கும் ததிறரன அரடவர்.

பூமதியவில் பவிறக்கும் எந்தக் குழந்ரதயும் வதொழ்க்ரகயவில மதிகப் தபரிய அறதிவதொளனியதொகவும், 
வவிஞ்ஞைதொனனியதொகவும், வவிரளயதொட்டு வவீரைனதொகவும், ரக ளதர்ந்த கரலஞைனதொகவும், மதிகச் 
சதிறந்த எழுத்ததொளனதொகவும், கவவிஞைனதொகவும், ஓர் தரலசதிறந்த தரலவனதொகவும், 
எல்லதொவற்றதிக்கும் ளமலதொக நல்ல மனனிதனதொக வரைளவண்டும் என்பது ததொன் தபற்ளறதொர்களது 
கனவதொகும். அந்தக்கனவு நனவதொவதற்கு அவர்களது தபற்ளறதொர்களும், ஆசதிரியர்களும், 
அந்தக் குழந்ரதக்கு அறதிவூட்டி, ஆற்றல் உற்றதி வளர்க்க கூடிய சூழல் ததொன் அந்தக் 
குழந்ரதரய நல்லவர்களதொகவும், அளத சமயம் வல்லவர்களதொகவும், 
வவிளவகமதொனவர்களதொகவும் மதொற்றகதிறது. அதற்கு அடிப்பரட கதொரைணமதொக அரமவது ததொன் 
புத்தகங்கள்.

அரைசதியல் பவிரழத்வததொருக்கு அறம் கூற்றதொவதும்.
சதிலப்பததிகதொரைம் கூறகதிறது, அரைசதியல் பவிரழத்ளததொருக்கு அறம் கூற்றதொவதும். ஆட்சதி பயீடத்ததில்
இருந்து அரைசதொட்சதி நடத்துபவர்கள், நதொட்ரட நதிர்வகதிப்பவர்கள், நவீததி பதொரிபதொலனம் 
தசய்பவர்கள், தவற இரழத்ததொல், அந்த அறளம, (தர்மம்) எமனதொக மதொறதி வவிடும் என்ற 
தமதிழ் இலக்கதியம் நமக்கு முன்ளப வழதி கதொட்டியவிருக்கதிறது. தததொல்கதொப்பவியர், 
ததிருவள்ளுவர்,இளங்ளகதொவடிகள், இந்தமூவரும் தவவ்ளவற, கதொலங்களனில், மக்கள் சதிறப்பதொன
வதொழ்க்ரக வதொழ்வதற்க்கும்,மதிகவும் நல் ஒழுக்கத்துடன் இருப்பதற்க்கும், நல்ல தசயல்கரள
தசய்வதற்கும்,அருரமயதொக மக்களுக்கு புரியும் படி அறதிவுரரைகள் கூறதியுள்ளதொர்கள். 
அததொவதுளநர்ரம, நல்தலதொழுக்கம், ததளனிவதொன எண்ணம், நதொம் தசய்யும் தசயலதில் 
ளநர்ரமஇருக்க ளவண்டும் என்பரத வவிளக்கதி கூறதியுள்ளதொர்கள். அததொவது ஒரு 
வளமதொனஇந்ததியதொ, தபதொருளதொததொரைத்ததில் மட்டுமல்லதொமல், அறதிவு, 
மற்றம்நல்தலதொழுக்கத்ததிலும் உயர்ந்து, ஒரு நல்ல ளமன்ரமயதொன மக்களதொக வதொழ்ந்துகதொட்ட
ளவண்டும்.

மனைச்சதொட்சதியவின் மதொட்சதி
இன்ரறய நம் நதொட்டின் சூழ்நதிரலரய பதொர்க்கும் தபதொழுது நதொம் ஓவ்தவதொருவருக்கும் 
பலவவிதமதொன எண்ணங்கள் ளததொன்றம், நம் நதொடு இன்னும் 10 ஆண்டுகளனில் 
தபதொருளதொததொரைத்ததில் வளமதொன நதொடதொக மதொறலதொம். ஆனதொல் நம் இரளய சமுததொயம் 
எல்ளலதொரும் நல்தலதொழுக்கம் உள்ள நல்ல சமுததொயமதொக மதொறளவண்டும், அப்படி உரழத்து, 
நல்தலதொழுக்கத்துடன் வதொழும் சமுததொயம் மட்டுளம, நம் எததிர்கதொல சந்தததிகளுக்கு ஓரு நல்ல
நதொட்ரட, அரமததியதொன ளதசத்ரத, வளமதொன ளதசத்ரத வவிட்டு தசல்ல முடியும். இந்த 
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கருத்துக்கு எடுத்துக்கதொட்டதொக, நதொன் படித்த புத்தகத்ததில் இருந்து ஓரு சம்பவத்ரத 
உங்களுக்கு வவிளக்குகதிளறன்.

சமமீபத்ததில் ரைதொமகதிருஷ்ண இயக்கத்ரத ளசர்ந்த துறவவி சமர்பண் எழுததிய “Tiya : A Parrot’s 
Journey Home” என்ற புத்தகத்ரத படித்ளதன். சதில புத்தகங்கள் என்ரன மதிகவும் கவர்ந்தரவ, 
எனக்கு மதிகவும் தநருக்கமதொனரவ. அந்த புத்தகங்கள் எனது தனனிப்பட்ட நூலகத்ரத 
அலங்கரிக்கும். அப்படி ஓரு புத்தக்ம் ததொன் இந்த புத்தகம். ததியதொ என்ற இந்த புத்தகம் 
மனசதொட்சதிரய பற்றதியததொக இருப்பததொல் நதொம் ஓவ்தவதொருவரரையும் தததொடுகதிறது. இரத மதிக 
அழகதொக எழுததியவிருக்கதிறதொர் துறவவிசமர்பண். அததொவது ததியதொ என்ற பச்ரசக்கதிளனியவின் 
வதொழ்க்ரக பயணத்ததில், நடந்தபல சுரவயதொன நதிகழ்ச்சதிகரள, அருரமயதொக வவிளக்கதி 
உள்ளதொர். அரத நதொன்உங்களனிடம் பகதிர்ந்து தகதொள்ள வவிரும்புகதிளறன்.

இரத பச்ரசக்கதிளனி மட்டும் உணர்ந்து தகதொள்ளவவில்ரல, ஆனதொல் இந்த புத்தகத்ரத 
படிக்கும் ஓவ்தவதொரு வதொசகரும் உணர்வதொர்கள். அததில் என்ரன கவர்ந்த ஓரு முக்கதியமதொன 
தசய்ததி என்னதவன்றதொல்,

“நவீ தனனித்துவமதொனவன், என்பரத நவீ உணரைளவண்டும்.
உன்ரன பற்றதி நவீ உணர்ந்தரத கதொட்டிலும், நவீ ளமலதொனவன் என்பரத உணர்
உன்ரன பற்றதி நவீ அறதிந்த அடுத்த வவினதொடி, உனது தசயல்
நவீ எண்ணவியரத கதொட்டிலும் ளமலதொக சதொததிக்க ரவக்கும்”.

இப்தபதொழுது எனக்குள் ஓரு எண்ணம் ளததொன்றகதிறது. எப்படி நதொம் நமது மனசதொட்சதிரய 
பக்குவப்படுத்துவது. என்ற என்ரன நதொளன ளகட்ளடன். மனசதொட்சதி நம்ரம நல்வழதிக்கும் 
இட்டுச்தசல்லும், இல்ரல என்றதொல் அது வவிரும்பவிய வழதிக்கும் இட்டுச்தசல்லும், என்பரத 
இந்த புத்தகத்ததில் வரும் சம்பவங்கள் வவிளக்குகதிறது. அததொவது அததில் அடிரமப்பட்டு 
கூண்டுக்குள் அரடபட்ட கதிளனிக்கு கதிரடத்த அருரமயதொன தசய்ததி என்னதவன்றதொல்.

“அற்ப கதொரைண, கதொரியங்களுக்கு கண்ணவீர் வவிட்டு தபதொழுரத கழதிப்பரதக்கதொட்டிலும், 
வதொழ்க்ரகயவில் தசய்ய ளவண்டிய நல்ல கதொரியங்கள் அததிகம். இப்படி பட்ட இடத்ரத 
வவிட்டு தவளனிளயற சகீக்கதிரைம்.”

என்ன ஓரு அருரமயதொன தசய்ததி. எண்ணம் தபரிததொக இருந்ததொல் நம்மதொல் சதொததிக்க 
முடிவது அததிகம். இந்த புத்தகம் எரதப் பற்றதி பதொடுகதிறது

“வதொழ்வவின் கசப்பதொன மற்றம் இனனிப்பதொன அனுபவங்களுக்கும்,
வதொழ்வவின் சந்ளததொஷத்ததிற்கும், துக்கத்ததிற்கும்,
வதொழ்வவின் சதிரிப்பவிற்கும், கண்ணவீருக்கும்,
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வதொழ்வவின் இன்பத்ததிற்கும், வலதிக்கும் துன்பத்ததிற்கும்,
கடலதின் ளபரைரலகள் எப்படி கடலதின் ஆழத்ரத கண்டததில்ரலளயதொ
அரதப்ளபதொல் இரவ எல்லதொவற்றதிற்கும்
நதொம், நதொம் மட்டுளம, கதொரைணம்”

முடிவுரரை
ததியதொ என்ற புத்தகத்ததில் ஓரு முக்கதிய கருத்து என்னதவன்றதொல், அந்த பச்ரசக்கதிளனியவின் 
கருத்ததொக, துறவவி சமர்ப்பண் தசதொல்லுகதிறதொர், நவீ உன்னதமதொனவன் என்பரத உணரைளவண்டும்
என்ற. துறவவி சமர்பண் எழுததிய “Tiya : A Parrot’s Journey to Home” என் மனரத 
மகதிழப்படுத்ததியது, மனசதொட்சதியவின் மனரத பற்றதி அறதிந்து தகதொள்ள உதவவியது. மனசதொட்சதி 
என்பது, இதயத்ததின் ஆத்மதொ, மனனித இதயத்ததில் இருந்து சுடர் வவிட்டு வழதிகதொட்டும் ஓரு 
ளபதரைதொளனி. வதொழ்க்ரக எப்படி உண்ரமளயதொ அரதப்ளபதொன்றது அது. ளநர்ரமக்கு புறம்பதொக 
சதிந்ததித்ததொளலதொ, நடந்ததொளலதொ அது தன் எததிர்ப்ரபக்கதொட்டும். மனசதொட்சதி என்பது நமது 
பதொரைம்பரியத்ததில் வந்துததித்த ஓன்ற, தப்ரபயும், சரியதொன வற்ரறயும் நமக்கு சரியதொன 
ளநரைத்ததில் உணர்த்தும் ஓரு அறதிவதொர்ந்த மரைபணு உண்ரம. நமது குற்றங்கரள பததிவு 
பண்ணும் ஓரு வதொழ்க்ரக புத்தகம். சதொர்பற்ற சதொட்சதியதொக மனசதொட்சதி வவிளங்குகதிறது. அது 
நம்ரம பயமுறத்தும், நம்பவிக்ரகரய டுக்கும், பதொரைதொட்டும், தண்டரன அளனிக்கும், நம்ரம 
கட்டுக்குள் ரவக்கும். ஓரு தடரவ மனசதொட்சதி உறத்ததினதொல் அது எச்சரிக்ரக, மறமுரற 
உறத்ததினதொல் தண்டரன. ளகதொரழ ளகட்பதொன், இது பதொதுகதொப்பதொனததொ, ளபரைதொசதொக்கதொரைன் 
ளகட்பதொன் – இதனதொல் எனக்கு என்ன லதொபம் என்ற, தற்தபறரமக்கதொரைன் ளகட்பதொன், நதொன் 
மகதொனதொக முடியுமதொ என்ற, இச்ரசயதொனவன் ளகட்பதொன், அததில் என்ன சந்ளததொஷம் உண்டு 
என்ற, ஆனதொல் மனசதொட்சதி ஓன்ற ததொன் ளகட்கும், அது சரியதொ என்ற, ஆனதொல் ஓட்டு 
தமதொத்தமதொன பததில் என்ன – தன் மனசதொட்சதி படி ளநர்ரமயதொக நடப்பது ஓன்ற ததொன். எனளவ
இன்ரறய இரளஞைர்கள், நதொரளய தரலவர்கள் தன் மனசதொட்சதி படி ளநர்ரமயதொக நடப்பது 
ஓன்றததொன், நதொரளய இந்ததியதொரவ நதிர்மதொணவிக்கமுடியும். அப்படிப்பட்ட மனசதொட்சதி தகதொண்ட
இரளஞைர்களதொல், தரலவர்களதொல் மட்டுளம இந்த நதொட்ரட வளமதொன நதொடதொக மதொற்ற 
இயலும்.

எனளவ தமதிழ் 2010 என்ற கருத்தரைங்கம் ளபதொன்ற பல்ளவற கருத்தரைங்கள், முயற்சதிகள், 
வவிழதிப்புணர்ச்சதி முகதொம்கள் நதொதடங்கும் நடந்து, தமதிழ் மக்கரள சமுததொயமதொற்றத்ததிற்கு 
வவித்ததிடளவண்டும், அப்படிப்பட்ட அறதிவதொர்ந்த முயற்சதிரய ஆக்கமும் ஊக்கமும் அளனித்து, 
வளப்படுத்த ளவண்டும் என்ற இங்கு கூடியுள்ள தமதிழதொய்ந்த ஆன்ளறதொர்கரளயும், 
சதொன்ளறதொர்கரளயும் ளகட்டுக்தகதொண்டு, உங்கரள அரனவரரையும் வதொழ்த்ததி வவிரட 
தபறகதிளறன். நன்றதி வணக்கம்.

raghavanthambi@gmail.com 
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